
INSTRUÇÕES
1. Confira seu nome, o número do seu documento e o                

número      de    sua  inscrição  na   Folha de Respostas. 
Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de 
Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. 
Preencha os campos destinados à assinatura e ao 
número de inscrição. Qualquer divergência, comunique 
ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de  
Respostas.  Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento 
da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da 
seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 
incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 
60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato 
estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente o local de aplicação, não podendo, no 
entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas. 

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, 
devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente 
preenchida e assinada. O candidato somente poderá 
levar consigo o Caderno de Questões, ao final da prova, 
se sua saída ocorrer nos 30 (trinta) minutos anteriores ao 
horário determinado para o término das provas. 

5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento 
do envelope de retorno.

6. As provas e os gabaritos preliminares 
estarão              disponíveis no site do Instituto  AOCP -                                                                                    
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação 
da prova. 

7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha 
de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
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TEXTO I

O último paradoxo da vida moderna: por que 
ficamos presos ao celular, mas odiamos falar 

por telefone?

Não deixe uma ligação rápida arruinar uma longa 
e confusa série de mensagens de WhatsApp

       
          SILVIA LÓPEZ 

 Para iniciar um texto, Hemingway dizia 
a si mesmo: “Escreva a frase mais verdadeira 
que você conhece”. Neste caso, seria: a 
psicóloga Cristina Pérez, do Siquia, respondeu 
por meio de mensagens de áudio às perguntas 
que lhe enviamos por email. Essa curiosidade 
metajornalística não tem importância, não 
altera a qualidade de suas respostas, só ilustra 
a variedade e fluidez de opções com as quais 
podemos nos comunicar hoje. Recebemos um 
email? Respondemos com um áudio. Chegou um 
áudio de WhatsApp? Respondemos com um texto. 
Recebemos um telefonema? Não respondemos. 
Esperamos. Esperamos. E escrevemos: “Você 
me ligou? Não posso falar, é melhor me escrever”. 
O paradoxo do grande vício do século XXI é que 
estamos presos ao celular, mas temos fobia das 
ligações telefônicas.

 A ligação telefônica − que, até não 
muito tempo atrás, esperávamos com alegria 
ou tolerávamos com resignação, mas nunca 
evitávamos com uma rejeição universal − se 
tornou uma presença intrusiva e incômoda, 
perturbadora e tirânica, mas por quê? “Uma das 
razões é que quando recebemos uma ligação, 
ela interrompe algo que estávamos fazendo, ou 
simplesmente não temos vontade de falar nesse 
momento”, explica a psicóloga Cristina Pérez. 
“Por outro lado, também exige de nós uma 
resposta imediata, ao contrário do que ocorre 
na comunicação escrita, que nos permite pensar 
bem no que queremos dizer. E a terceira razão 
seria o fato de não poder saber de antemão qual 
será a duração do telefonema”, acrescenta.

Adaptado de: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/01/tecnolo-
gia/1559392400_168692.html>. Acesso em: 25 jun. 2019

As questões de 1 a 10 se referem ao    
texto I.

1. Em relação ao excerto “Não deixe uma 
ligação rápida arruinar uma longa 
e confusa série de mensagens de 
WhatsApp”, é correto afirmar que 

(A) ele é um conselho para as pessoas não 
receberem ligações rápidas. 

(B) a palavra “rápida” caracteriza “ligação” 
enquanto as palavras “longa”, “confusa” e 
“série” caracterizam “mensagens”.

(C) ele é irônico, pois o conteúdo que se 
pretende veicular possui o significado 
contrário daquilo que é posto.

(D) ele está no modo imperativo, indicando um 
pedido para que as pessoas não diminuam 
o uso de WhatsApp.

(E) a palavra “série” está sendo utilizada com o 
mesmo significado que na frase: “A antiga 
5ª série equivale hoje ao 6º ano”.

2. De acordo com o texto, é correto afirmar 
que

(A) a autora seguiu o conselho de Hemingway.
(B) a curiosidade metajornalística citada pela 

autora não tem importância para a temática 
do texto.

(C) não há resposta para a pergunta presente 
no título. 

(D) a ligação telefônica está presente na vida 
das pessoas.

(E) respondemos e-mails com áudios porque 
nos comunicamos melhor oralmente do que 
pela escrita.

3. No segundo parágrafo do texto, a 
informação entre travessões 

(A) descreve três atitudes negativas em relação 
à ligação telefônica.

(B) é constituída por três ações que se excluem 
mutuamente.

(C) é constituída por verbos que não requerem 
um complemento.

(D) restringe o sentido do termo “ligação 
telefônica”.

(E) completa o sentido do termo “ligação 
telefônica”.

Língua Portuguesa
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4. Assinale a alternativa que apresenta 
a reescrita adequada, sintática e 
semanticamente, para o seguinte 
excerto: “O paradoxo do grande vício 
do século XXI é que estamos presos ao 
celular, mas temos fobia das ligações 
telefônicas.”.

(A) O paradoxo do grande vício do século 
consecutivo é estarmos presos ao celular, 
mas termos fobia das ligações telefônicas.

(B) A incoerência do grande vício do século 
consecutivo é estarmos presos ao celular, 
mas ficarmos doentes sem as ligações 
telefônicas.

(C) No século XXI, é contraditório estar preso 
ao celular por ter medo das ligações 
telefônicas.

(D) Temos medo das ligações telefônicas 
porque estamos presos ao celular; esse é o 
paradoxo do grande vício do século XXI.

(E) Estarmos presos ao celular, mas termos 
fobia das ligações telefônicas é a incoerência 
do grande vício do século vigente.

5. Assinale a alternativa em que a expressão 
em destaque NÃO indica circunstância 
de tempo, NÃO sendo, portanto, um 
adjunto adverbial de tempo ou uma 
oração subordinada adverbial temporal.

(A) “O paradoxo do grande vício do século XXI 
é que estamos presos ao celular [...]”.

(B) “[...] quando recebemos uma ligação, ela 
interrompe algo [...]”.

(C) “[...] simplesmente não temos vontade de 
falar nesse momento [...]”.

(D) “[...] saber de antemão qual será a duração 
do telefonema [...]”.

(E) “[...] opções com as quais podemos nos 
comunicar hoje.”.

6. Qual é a relação de sentido estabelecida 
no excerto “Não posso falar, é melhor me 
escrever”?

(A) Contraste.
(B) Causalidade.
(C) Adição.
(D) Conformidade.
(E) Finalidade.

7. Em “[...] esperávamos com alegria ou 
tolerávamos com resignação, mas nunca 
evitávamos com uma rejeição universal.”,

(A) há uma relação de oposição entre esperar 
com alegria e tolerar com resignação.

(B) a acentuação de “esperávamos”, 
“tolerávamos” e “evitávamos” se deve ao 
fato de serem verbos.

(C) não é possível identificar os sujeitos dos 
verbos presentes no excerto. 

(D) todos os verbos apresentam o mesmo 
sujeito e estão no mesmo modo.

(E) o uso da vírgula é facultativo.

8. É um sinônimo da palavra “ligação” o 
vocábulo

(A) “email”.
(B) “telefone”.
(C) “telefonema”.
(D) “celular”.
(E) “áudio de WhatsApp”.

9. A repetição de “esperamos”, em 
“Recebemos um telefonema? Não 
respondemos. Esperamos. Esperamos. 
E escrevemos: [...]”,

(A) indica que o retorno é dado depois de um 
tempo considerável após a ligação.

(B) indica que o retorno é dado imediatamente 
após a ligação. 

(C) não dá nenhum indício sobre o tempo 
transcorrido até o retorno.

(D) deveria ser eliminada, pois se trata de um 
problema de coesão.

(E) enfatiza a pouca frequência com que se 
recebem telefonemas.

10. Assinale a alternativa que apresenta 
a reescrita adequada, sintática e 
semanticamente, para o seguinte 
excerto: “ [...] ‘Você me ligou? Não posso 
falar, é melhor me escrever’.”.

(A) Você ligou-me? Não posso falar, é melhor 
eu escrever.

(B) Ligastes para mim? Não posso falar, escreve 
a mim que és melhor.

(C) Me ligou? Não posso falar, escrever é 
melhor para mim.

(D) Você ligou para mim? Não posso falar, é 
melhor que me escreva.

(E) Me ligou? Não posso falar, me escreve que 
é melhor.
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TEXTO II

Você é o que você se diz: a ciência do          
diálogo interno

          
          PILAR JERICÓ 

 Se você quiser variar a percepção que tem 
sobre você, precisa alterar seu diálogo interior. 
A forma como você conversa consigo mesmo 
condiciona sua capacidade de enfrentar as 
dificuldades e determina a tomada de decisões. 
A autoafirmação, ou pensar coisas positivas 
sobre nós mesmos, é uma ferramenta muito útil 
para reforçar a autoestima. Entretanto, não vale 
qualquer comentário. Já ficou comprovado que 
frases como “aguento tudo” ou “sou uma pessoa 
superagradável” não ajudam muito. Quem as 
expressa não está realmente convencido disso, 
então essas expressões podem ter efeito contrário. 
A ciência do diálogo interior nos dá pistas sobre 
as técnicas que tornam nossas autoafirmações 
eficazes: devemos imaginar futuras situações 
agradáveis e nos tratar na segunda pessoa.

Adaptado de: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/05/cien-
cia/1557083642_455016.html>. Acesso em: 25 jun. 2019.

As questões de 11 a 15 se referem ao 
texto II.

11. Assinale a alternativa que apresenta 
um exemplo de tratamento na segunda 
pessoa do singular.

(A) Eu sou capaz de vencer meus desafios.
(B) Juntos, nós podemos transformar o mundo.
(C) Você é forte para superar os obstáculos     

da vida.
(D) As pessoas não vão abalar minha 

autoconfiança.
(E) Sempre é possível evoluir como ser humano.

12. Em “Se você quiser variar a percepção 
que tem sobre você, precisa alterar seu 
diálogo interior.”, a relação de sentido 
que se estabelece é de

(A) condição.
(B) tempo.
(C) conclusão.
(D) concessão.
(E) contraste.

13. Em “A forma como você conversa  
consigo mesmo condiciona sua 
capacidade [...]”, o termo em destaque 
poderia ser substituído adequadamente 
por

(A) “que”.
(B) “cuja”.
(C) “onde”.
(D) “para qual”.
(E) “pela qual”.

14. Assinale a alternativa em que a palavra 
formada, assim como “autoafirmação” e 
“superagradável”, é grafada sem hífen.

(A) auto + hipnose.
(B) auto + observação.
(C) super + herói.
(D) super + requintado.
(E) super + salário.

15. De acordo com o texto, é correto         
afirmar que

(A) conversar consigo mesmo pode combater a 
depressão.

(B) a imaginação é importante no processo de 
melhora da autoestima.

(C) as pessoas que não conversam com elas 
mesmas não têm autoestima.

(D) falar consigo mesmo na primeira pessoa 
não ajuda porque isso não reflete como as 
outras pessoas falam conosco.

(E) o diálogo interior só é possível a partir de 
um diálogo exterior, no qual está presente 
uma segunda pessoa.
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Conhecimentos Específicos

16. A Ciência da Informação não é um campo 
de estudo tão recente como seu nome 
pode sugerir. A evolução do campo 
da Ciência da Informação é marcada 
por uma sucessão de três momentos 
paradigmáticos: paradigma físico; 
paradigma cognitivo; e

(A) paradigma abstrato. 
(B) paradigma social. 
(C) paradigma psicológico. 
(D) paradigma humano.
(E) paradigma metafísico. 

17. O objeto da Ciência da Informação vem 
mudando ao longo dos tempos. O objeto 
não é mais a biblioteca e o livro, o centro 
de documentação e o documento, o 
museu e o objeto, mas, sim,

(A) o usuário. 
(B) as unidades informacionais. 
(C) a internet.
(D) a informação.
(E) o conceito.

18. Ao estudar a Ciência da Informação, faz-
se necessário saber que ela nasceu da 
“explosão da informação”, decorrente 
dos avanços científicos e tecnológicos 
ocasionados por qual evento histórico?

(A) Guerra Fria. 
(B) Primeira Guerra Mundial.
(C) Chegada do Homem à Lua.
(D) Guerra do Vietnã.
(E) Segunda Guerra Mundial.

19. De acordo com a NBR 10520, da ABNT, 
em uma citação direta, o uso de aspas 
simples serve para indicar

(A) supressão. 
(B) citação exclusiva.
(C) interpolação.
(D) citação no interior da citação.
(E) citação sem fonte indicada.

20. Segundo a NBR 10525, da ABNT, para a 
realização de intercâmbio de dados de 
uma publicação seriada, a Rede ISSN 
utiliza o formato padrão internacional 
especificado em qual norma?

(A) ISO 2709.
(B) ISO 1086.
(C) IEC 24764. 
(D) ISO 9001.
(E) IEC 9899.

21. A NBR 14724, da ABNT, especifica os 
princípios gerais para a elaboração 
de trabalhos acadêmicos (teses, 
dissertações e outros), visando a sua 
apresentação à instituição (banca, 
comissão examinadora de professores, 
especialistas designados e/ou outros). De 
acordo com essa norma, são elementos 
pré-textuais:

(A) índice, dedicatória e sumário.
(B) índice, errata e folha de rosto. 
(C) errata, epígrafe e sumário.
(D) dedicatória, anexo e agradecimentos.
(E) sumário, glossário e errata.

22. A NBR 6021, da ABNT, destina-se a 
orientar o processo de produção editorial 
e gráfica da publicação, no sentido de 
facilitar a sua utilização pelo usuário e 
pelos diversos segmentos relacionados 
com o tratamento e a difusão da 
informação. Dessa forma, na terceira 
capa, devem constar os seguintes 
elementos: objetivos da publicação; 
instruções editoriais para os autores; e

(A) data de publicação.
(B) indicações numéricas de volume. 
(C) título da publicação.
(D) conselho editorial.
(E) anúncios publicitários.

23. A NBR 6022, da ABNT, estabelece 
um sistema para a apresentação dos 
elementos que constituem o artigo em 
publicação periódica científica impressa. 
Com base nessa norma, assinale a 
alternativa que apresenta exemplos de 
elementos opcionais.

(A) Glossário, resumo em língua estrangeira e 
referências.

(B) Apêndice, resumo na língua do texto e 
glossário.

(C) Glossário, resumo em língua estrangeira e 
apêndice. 

(D) Glossário, apêndice e anexo.
(E) Anexo, resumo na língua do texto e 

apêndice.
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24. A NBR 6023, da ABNT, destina-se a 
orientar a preparação e a compilação de 
referências. Ao elaborar uma referência, 
quando houver a inexistência de algum 
dado junto ao documento, deve-se 
utilizar outras fontes de informação, as 
quais deverão ser indicadas entre 

(A) aspas. 
(B) colchetes.
(C) chaves. 
(D) dois pontos.
(E) parênteses.

25. Preencha a lacuna e assinale a alternativa 
correta. 
De acordo com a NBR 6027, da ABNT, a 
qual especifica os princípios gerais para 
a elaboração de sumários em qualquer 
tipo de documento, em relação a sua 
localização, essa norma orienta que, 
em monografias, o sumário deve ser 
o _______________ elemento entre os 
elementos pré-textuais.

(A) segundo 
(B) penúltimo 
(C) último 
(D) terceiro
(E) primeiro

26. A Norma 6028, da ABNT, estabelece os 
requisitos para redação e apresentação 
de resumos. Quanto à extensão dos 
resumos de trabalhos acadêmicos 
(teses, dissertações e outros) e relatórios 
técnico-científicos, esta deve ser de

(A) 50 a 100 palavras. 
(B) 150 a 500 palavras. 
(C) 100 a 660 palavras. 
(D) 150 a 350 palavras.
(E) 100 a 250 palavras.

27. A NBR 6029, da ABNT, estabelece os 
princípios gerais para a apresentação 
dos elementos que constituem o livro 
ou folheto. De acordo com essa norma, 
a estrutura de um livro ou folheto é 
constituída por partes externa e interna. 
São elementos da parte externa:

(A) sobrecapa, folhas de guarda e 
goteiras. 

(B) capa, goteira e epígrafe.
(C) sobrecapa, sumário e folhas de guarda.
(D) capa, lombada e errata.
(E) sobrecapa, epígrafe e lombada.

28. A NBR ISSO 2108 estabelece as 
especificações do Número Padrão 
Internacional de Livro (ISBN). O ISBN 
deve ser representado em forma legível 
por máquina, como um código de 
barras na publicação. Quando um ISBN 
é representado como código de barras, 
ele deve usar a simbologia de código de 
barras EAN em conformidade com qual 
norma? 

(A) ISO 8790.
(B) ISO/IEC 13251. 
(C) ISO 2972. 
(D) ISO 5807.
(E) ISO/IEC 15420.

29. Ao realizar o processo de indexação em 
uma unidade de informação, é essencial 
o bibliotecário saber que o principal 
objetivo da linguagem de indexação, 
para assuntos gerais e específicos, é 
assegurar o 

(A) controle de citação.  
(B) controle de revocação. 
(C) controle de vocabulário. 
(D) controle genérico.
(E) controle de termos.

30. A política de indexação é considerada 
um contributo efetivo para o bom 
desempenho do sistema de recuperação 
de informação. Dessa forma, a função 
da política de indexação é definir as 
variáveis que influenciam o desempenho 
de qual atividade? 

(A) Indexação. 
(B) Catalogação.
(C) Classificação. 
(D) Tesauro.
(E) Organização.

31. O bibliotecário recebe um documento, 
em uma unidade informacional, com 
a missão de realizar a indexação de 
assuntos desse documento. Com base 
no exposto, quais são as duas etapas 
principais que envolvem a indexação de 
assuntos?

(A) Tradução e observação. 
(B) Transcrição e análise conceitual. 
(C) Seleção e leitura. 
(D) Análise conceitual e tradução.
(E) Seleção e tradução.
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32. O resumo é a representação sucinta, 
porém exata, do conteúdo de um 
documento. É possível enumerar muitas 
e diferentes finalidades do resumo, 
entretanto a mais importante é que os 
resumos facilitam a  

(A) catalogação. 
(B) seleção. 
(C) indexação.
(D) classificação.
(E) compilação.

33. Em relação às linguagens documentárias, 
elas podem ser notacionais ou 
alfabéticas. Assinale a alternativa que 
apresenta um exemplo de uma linguagem 
documentária alfabética.

(A) Classificação Decimal de Dewey.
(B) Classificação Decimal Universal. 
(C) Marc21. 
(D) Classificação de Bliss.
(E) Tesauros.

34. Um novo livro é adquirido pela 
biblioteca e encaminhado para o setor 
de processamento técnico para a sua 
classificação. A obra conta a história 
de deputadas eleitas no Brasil. De 
acordo com a Classificação Decimal 
Universal: edição média em língua 
portuguesa. 2.ed., a notação adequada é

(A) 324-052-053.2(81)(091)
(B) 322-055.2(81) 
(C) 322-051-055.1(81)(091) 
(D) 324-052-055.2(81)(091)
(E) 324-051-055.1(81)(091)

35. A Classificação Decimal Universal 
possui algumas particularidades, dentre 
as quais está o fato de que a CDU é com 
base em

(A) classes. 
(B) assuntos. 
(C) temas. 
(D) representação.
(E) fatos.

36. Ao realizar a catalogação de livros 
na biblioteca, utilizando o Código de 
Catalogação Anglo-americano, 2ª edição, 
este recomenda ao bibliotecário usar 
a fonte principal de informação para 
realizar o processo de catalogação do 
livro. Essa fonte é

(A) capa do livro. 
(B) sumário. 
(C) contracapa do livro. 
(D) folha de rosto.
(E) introdução.

37. A biblioteca recebeu, por meio de doação, 
a obra Chapeuzinho Vermelho que está 
sendo catalogada com a Área do título 
e da indicação de responsabilidade já 
finalizada: “Chapeuzinho vermelho/ 
Jacob Grimm, Wilhelm Grimm; adaptado 
por:  Maria Heloisa Penteado, Nilce 
Teixeira”, restando definir qual será a 
entrada principal, conforme a AACR2. A 
partir do exposto, a entrada principal é

(A) Grimm, Jacob
(B) Penteado, Maria Heloisa
(C) Grimm, Wilhelm 
(D) Teixeira, Nilce
(E) Título

38. Ao abordar as funções administrativas 
em bibliotecas, a literatura destaca 
que há três categorias básicas, 
representadas por papéis gerenciais, os 
quais estão classificados como: papéis 
interpessoais; papéis informacionais; e 

(A) papéis centralizadores. 
(B) papéis de delegação.
(C) papéis protocolares. 
(D) papéis gestores.
(E) papéis decisórios.

39. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
O bibliotecário, ao disponibilizar o 
catálogo aos seus usuários, deve 
ter ciência que ele deverá ser um      
instrumento eficaz e efetivo que permita 
ao usuário: encontrar; _____________; 
selecionar; adquirir ou obter; 
____________ e ____________.

(A) listar / retirar / renovar 
(B) identificar / retirar / destacar 
(C) identificar / navegar / explorar
(D) listar / renovar / navegar
(E) reservar / navegar / explorar
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40. Na atualidade, a gestão de uma unidade 
de informação se dedica a assegurar 
o sucesso de um empreendimento 
coletivo. A atuação do gestor assume, 
pelo menos, duas dimensões: estratégica 
e operacional. A dimensão estratégica 
se ocupa da dinâmica das mudanças e 
das relações de troca e reciprocidade 
estabelecidas entre a unidade e a 
sociedade para a qual serve. Nessa 
dimensão, o gestor gravita em torno das 
seguintes linhas de ação: planejamento, 
marketing e

(A) articulação. 
(B) organização. 
(C) disponibilização.
(D) observação.
(E) adequação.

41. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
A organização de uma unidade de 
informação é um trabalho contínuo, com 
períodos de maior atividade durante o 
seu ciclo de funcionamento. Contudo 
há uma busca por melhores níveis de 
qualidade e produtividade, que deve 
ser uma preocupação constante. Dessa 
forma,   um conjunto de recursos 
deve ser alocado e mobilizado: 
recursos financeiros; recursos físicos; 
___________ ; recursos computacionais; 
_________________ .

(A) recursos logísticos / recursos humanos
(B) recursos informativos / recursos 

logísticos 
(C) recursos patrimoniais / recursos informativos
(D) recursos humanos / recursos patrimoniais
(E) recursos informativos / recursos humanos

42. A Disseminação Seletiva de Informação, 
ou apenas DSI, é um serviço ou uma 
publicação destinada a alertar os 
estudiosos, pesquisadores, leitores 
e clientes para a literatura publicada 
recentemente em seu campo de interesse. 
Duas das clássicas Leis de Ranganathan 
ajudam a entender a Disseminação 
Seletiva da Informação, a saber: “poupe 
o tempo do usuário” e

(A) “para cada livro, seu leitor”. 
(B) “para cada leitor, seu livro”. 
(C) “livros são para uso”.

(D) “a biblioteca á uma organização em 
crescimento”.

(E) “a biblioteca precisa de regras”.

43. Um usuário se dirige a uma biblioteca 
com uma necessidade informacional. 
Considerando o exposto, qual serviço 
que esse usuário deverá procurar na 
biblioteca para ajudar a sanar sua 
necessidade?

(A) Serviço de gestão. 
(B) Serviço de locação. 
(C) Serviço de competências. 
(D) Serviço de referência.
(E) Serviço de representação do conhecimento.

44. A biblioteca está analisando a     
substituição de seu atual software de 
gestão, pois ele não atende às suas 
necessidades. Para tanto, deseja um novo 
software que possibilite o intercâmbio 
de dados. Dessa forma, é necessário 
que o software faça uso de um protocolo 
específico de comunicação. Qual é esse 
protocolo?  

(A) Protocolo Z39.50 
(B) Protocolo Bireme 
(C) Protocolo Z39.20 
(D) Protocolo USMarc
(E) Protocolo Z39.30 

45. O bibliotecário está realizando a 
catalogação de um periódico e, ao extrair 
informações sobre a publicação seriada, 
percebe que possui um título abreviado, 
além de possuir um título diferente na 
capa. A partir disso, o bibliotecário 
precisará preencher quais campos MARC 
que representem, respectivamente, o 
título abreviado e as formas variantes do 
título?

(A) Campos 245 e 240. 
(B) Campos 243 e 246. 
(C) Campos 210 e 246. 
(D) Campos 240 e 247.
(E) Campos 210 e 245.
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46. O bibliotecário está realizando a 
catalogação de uma obra, a qual contém 
uma observação na folha de rosto 
informando que ela se destina a crianças 
de 6 a 8 anos de idade. Diante do exposto, 
o bibliotecário precisará selecionar 
qual campo MARC para registrar essa 
observação?

(A) Campo 526. 
(B) Campo 505. 
(C) Campo 530. 
(D) Campo 511.
(E) Campo 521.

47. Preencha a lacuna e assinale a     
alternativa correta.
Ao iniciar o processo de automação 
da biblioteca, em face à inexistência 
de recursos financeiros, opta-se pelo 
uso de softwares livres. O movimento 
software livre representa um movimento 
com base em quatro conceitos básicos: 
1. liberdade de executar o programa; 2. 
liberdade de estudar o funcionamento 
do programa; 3. ________________; 4. 
liberdade de aperfeiçoar o programa. 

(A) liberdade de instalar pontos de acesso
(B) liberdade de distribuir cópias 
(C) liberdade de divulgar 
(D) liberdade de navegar
(E) liberdade de utilização

48. Uma bibliografia se caracteriza pela 
sistematização de inventários sobre 
um ou vários assuntos, a qual deve 
evidenciar os seus princípios técnicos, a 
saber: verificação e planejamento. Além 
desses princípios, há outro. Qual é esse 
princípio?

(A) Probidade intelectual. 
(B) Análise.
(C) Classificação. 
(D) Criticidade.
(E) Compilação.

49. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
O gestor de uma unidade de informação 
deve trabalhar, sistematicamente,   
visando atingir objetivos e metas 
organizacionais, as quais geralmente 
estão voltadas em atender às 
necessidades dos usuários, portanto 
é preciso gerenciar planos traçados, 
recursos humanos, tarefas e recursos 
materiais, físicos e financeiros. Para 
administrar, é necessário conhecer e 
seguir as suas funções administrativas: 
planejamento; organização; ________; 
controle; _____________.

(A) direção / delegação 
(B) supervisão / contorno
(C) direção / tomada de decisão
(D) direção / supervisão
(E) delegação / tomada de decisão

50. É considerado um dos aspectos do 
marketing que pode ser aplicado com 
sucesso em bibliotecas,  pois oferece 
uma perspectiva para identificar e servir 
mais efetivamente o público desse lugar. 
A que o enunciado se refere?

(A) Conscientização. 
(B) Predileção.
(C) Segmentação. 
(D) Generalização.
(E) Propensão.
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Raciocínio Lógico 

51. Em um bairro de uma cidade existem 
10 casas, numeradas de 1 a 10. Duas 
pessoas visitaram algumas dessas casas, 
para divulgação de um novo produto no 
mercado. Sabe-se que a primeira pessoa 
visitou as casas de número ímpar e a 
segunda visitou as casas cuja numeração 
era um número par e divisor de 8. Dessa 
forma, as casas que NÃO foram visitadas 
foram as que possuem as respectivas 
numerações iguais a

(A) 2 e 10.
(B) 4 e 10.
(C) 6 e 10.
(D) 2 e 8.
(E) 4 e 8.

52. Sete candidatos a uma vaga em uma 
empresa (identificados pelas iniciais 
de seus nomes: A, B, C, D, E, F e G) 
foram convocados para uma dinâmica. 
Três desses candidatos já estavam 
previamente contratados, porém nenhum 
deles sabia desse fato. Havia ainda mais 
duas vagas para serem preenchidas. 
Para a primeira dinâmica proposta pela 
empresa, foi formado um grupo com 
cinco pessoas, sendo que os candidatos 
A e B não foram incluídos. Em seguida, 
foi formado um segundo grupo para 
participar da segunda dinâmica, também 
com cinco pessoas, sendo que os 
candidatos C e D não foram incluídos. 
Sabendo que os três candidatos 
previamente contratados fizeram parte 
dos dois grupos citados anteriormente, 
então as outras duas vagas poderão ser 
preenchidas pelos candidatos

(A) A e F.
(B) B e G.
(C) C e B.
(D) D e E.
(E) E e A.

53. Para obter a informação sobre a origem 

de seus funcionários, identificados pelo  

estado em que nasceram, uma empresa 

selecionou um grupo de funcionários. 

Após essa seleção, foi obtido que  das               

pessoas eram  do  estado da   Bahia,                                                                                       

 das pessoas eram do estado do Rio de  

Janeiro,   das pessoas eram do estado do 

Paraná e o restante era do estado de  Minas 

Gerais. 

Dessa forma, a fração que representa a 

quantidade de pessoas originárias do  

estado do Rio de Janeiro em relação à 

quantidade de pessoas originárias do 

estado da Bahia é igual a

(A) .

(B) .

(C) .

(D) .

(E) .

54. No último recenseamento de um bairro 
em uma grande cidade, foram utilizadas 
folhas de sulfite, com um questionário 
impresso em cada folha, e canetas 
esferográficas para preencher os 
questionários, tal que foram utilizadas 
1000 canetas e a quantidade de folhas de 
sulfite utilizada foi o quádruplo da 
quantidade de canetas. O custo de cada 
caneta foi de R$ 2,00 e o custo de cada 
folha de sulfite foi de R$ 0,10. Em um 

novo recenseamento nesse mesmo 

bairro, ficou estipulado que serão 

utilizados  a menos de canetas e a 
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metade de folhas de sulfite utilizadas no 

recenseamento anterior, mantido o custo 
de cada folha de sulfite, porém com um 
aumento de R$ 0,05 no custo de cada 
caneta. Dessa forma, a economia no 
custo total para esse novo recenseamento 
será de

(A) R$ 1.122,75.
(B) R$ 662,50.
(C) R$ 507,45.
(D) R$ 1.258,73.
(E) R$ 362,25.

55. Duas competidoras irão fazer uma 
disputa particular em uma pista circular 
de atletismo, cujo comprimento total é 
de 600 metros. Por meio de medições 
em disputas anteriores, a corredora 
Alice corre a uma velocidade de 120 
metros por minuto e a corredora Tereza 
corre a uma velocidade de 180 metros 
por minuto. Ambas correm no mesmo 
sentido da pista. Como Tereza é mais 
rápida que Alice, fica estipulado que Alice 
iniciará a corrida em um ponto da pista e 
Tereza somente entrará na competição 
no exato momento em que Alice passar 
novamente no ponto de partida, ou seja, 
quando ela completar 1 volta. Dado o 
início da prova, a quantidade de voltas 
completas que Tereza dará na pista até 
encontrar Alice no ponto de partida pela 
terceira vez será igual a

(A) 15 voltas.
(B) 6 voltas.
(C) 9 voltas.
(D) 3 voltas.
(E) 12 voltas.

56. Se não é verdade que na próxima quinta-
feira não haverá jogo de futebol e também 
não é verdade que no próximo domingo 
vai chover, então é correto afirmar que

(A) na próxima quinta-feira não haverá jogo ou 
no próximo domingo vai chover.

(B) se não houver jogo na próxima quinta-feira, 
então não vai chover no próximo domingo.

(C) se chover no próximo domingo, então não 
haverá jogo na próxima quinta-feira.

(D) ou na próxima quinta-feira haverá jogo ou 
no próximo domingo não vai chover.

(E) haverá jogo na próxima quinta-feira e não 
vai chover no próximo domingo.

57. Comparando a agilidade de quatro 
rendeiras na confecção de uma toalha de 
mesa, sabe-se que Fabiana não é mais 
ágil que Paula, ou Claudia ou Larissa é 
a rendeira menos ágil entre as quatro, 
Larissa não é mais ágil do que Paula e é 
mais ágil do que duas outras rendeiras. 
Sabendo que a cada duas rendeiras as 
agilidades são sempre diferentes, é 
correto afirmar que

(A) Paula é a rendeira menos ágil.
(B) Larissa é mais ágil que Paula.
(C) Fabiana é mais ágil que Larissa.
(D) Paula é a rendeira mais ágil.
(E) Claudia é a rendeira menos ágil.

58. Se não é verdade que, se o carro é um 
Fiesta, então sua cor não é azul, é correto 
afirmar que

(A) o carro é um Fiesta e sua cor é azul.
(B) ou o carro não é um Fiesta ou sua cor não é 

azul, nunca ambos.
(C) se o carro é azul, então ele não é um Fiesta.
(D) ou o carro é um Fiesta ou o carro é azul, 

nunca ambos.
(E) o carro não é um Fiesta e sua cor não é 

azul.
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59. O CNPq concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo da pesquisa 
científica e tecnológica, em universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de 
formação profissional, tanto no Brasil como no exterior.  Confira alguns valores de bolsas 
no Brasil.

Tabela de Valores de Bolsas no Brasil
Modalidade Valor (R$)

Apoio Técnico à Pesquisa 550,00
Doutorado 2.200,00
Iniciação Científica 400,00
Iniciação Científica Júnior 100,00
Iniciação Tecnológica (PIBITI) 400,00
Mestrado 1.500,00
Pós-doutorado Sênior 4.400,00
Pós-doutorado Júnior 4.100,00
Pós-doutorado Empresarial 4.100,00

Público Alvo: Jovens de ensino médio e superior, em nível de pós-graduação, interessados em atuar na pesquisa cientifica, e especialistas para atuarem 
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nas empresas e centros tecnológicos. (Disponível em: <http://cnpq.br/no-pais/>. Acesso em 28 de junho de 2019).

Considerando os dados acima e sabendo que dois jovens foram contemplados, cada 
um com uma bolsa, tal que a soma dos valores das duas bolsas está entre R$ 3.000,00 e                                   
R$ 4.000,00, então as duas bolsas concedidas foram de

(A) Iniciação Científica Júnior e Pós-doutorado Sênior.
(B) Iniciação Tecnológica (PIBITI) e Doutorado.
(C) Iniciação Científica e Pós-doutorado Empresarial.
(D) Mestrado e Doutorado.
(E) Apoio Técnico à Pesquisa e Mestrado.
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60. No site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral - 1º trimestre 2019 
(PNADC/T), foi divulgado o seguinte gráfico que indica a taxa de participação na força de 
trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) – Brasil:

PNADC/T - Taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos
ou mais de idade, na semana de referência (%) - Brasil

(Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/home/pnadct>. Acesso em: 28 de junho de 2019).

Pelas informações obtidas por meio desse gráfico, assinale a alternativa correta.
(A) A menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

ocorreu no 4º trimestre de 2017.
(B) Do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, houve um aumento na taxa de participação 

na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade. 
(C) A maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu 

no 3º trimestre de 2016.
(D) A taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade manteve-se 

constante entre o 3º e o 4º trimestre de 2017.
(E) Do 1º trimestre de 2016 até o 1º trimestre de 2019, houve uma variação de 0.9 % na taxa de 

participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.



INSTRUÇÕES
1. Confira seu nome, o número do seu documento e o                

número      de    sua  inscrição  na   Folha de Respostas. 
Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de 
Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. 
Preencha os campos destinados à assinatura e ao 
número de inscrição. Qualquer divergência, comunique 
ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de  
Respostas.  Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento 
da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da 
seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 
incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 
60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato 
estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente o local de aplicação, não podendo, no 
entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas. 

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, 
devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente 
preenchida e assinada. O candidato somente poderá 
levar consigo o Caderno de Questões, ao final da prova, 
se sua saída ocorrer nos 30 (trinta) minutos anteriores ao 
horário determinado para o término das provas. 

5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento 
do envelope de retorno.

6. As provas e os gabaritos preliminares 
estarão              disponíveis no site do Instituto  AOCP -                                                                                    
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação 
da prova. 

7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha 
de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Língua Portuguesa 01 a 15

COMPOSIÇÃO  DO  CADERNO 

Conhecimentos Específicos 16 a 50

Raciocínio Lógico 51 a 60

02
LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!

PROVA

Nome do Candidato  Inscrição
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Fraude ou tentativa de fraude é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal
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TEXTO I

O último paradoxo da vida moderna: por que 
ficamos presos ao celular, mas odiamos falar 

por telefone?

Não deixe uma ligação rápida arruinar uma longa 
e confusa série de mensagens de WhatsApp

       
          SILVIA LÓPEZ 

 Para iniciar um texto, Hemingway dizia 
a si mesmo: “Escreva a frase mais verdadeira 
que você conhece”. Neste caso, seria: a 
psicóloga Cristina Pérez, do Siquia, respondeu 
por meio de mensagens de áudio às perguntas 
que lhe enviamos por email. Essa curiosidade 
metajornalística não tem importância, não 
altera a qualidade de suas respostas, só ilustra 
a variedade e fluidez de opções com as quais 
podemos nos comunicar hoje. Recebemos um 
email? Respondemos com um áudio. Chegou um 
áudio de WhatsApp? Respondemos com um texto. 
Recebemos um telefonema? Não respondemos. 
Esperamos. Esperamos. E escrevemos: “Você 
me ligou? Não posso falar, é melhor me escrever”. 
O paradoxo do grande vício do século XXI é que 
estamos presos ao celular, mas temos fobia das 
ligações telefônicas.

 A ligação telefônica − que, até não 
muito tempo atrás, esperávamos com alegria 
ou tolerávamos com resignação, mas nunca 
evitávamos com uma rejeição universal − se 
tornou uma presença intrusiva e incômoda, 
perturbadora e tirânica, mas por quê? “Uma das 
razões é que quando recebemos uma ligação, 
ela interrompe algo que estávamos fazendo, ou 
simplesmente não temos vontade de falar nesse 
momento”, explica a psicóloga Cristina Pérez. 
“Por outro lado, também exige de nós uma 
resposta imediata, ao contrário do que ocorre 
na comunicação escrita, que nos permite pensar 
bem no que queremos dizer. E a terceira razão 
seria o fato de não poder saber de antemão qual 
será a duração do telefonema”, acrescenta.

Adaptado de: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/01/tecnolo-
gia/1559392400_168692.html>. Acesso em: 25 jun. 2019

As questões de 1 a 10 se referem ao    
texto I.

1. De acordo com o texto, é correto afirmar 
que

(A) a autora seguiu o conselho de Hemingway.
(B) a curiosidade metajornalística citada pela 

autora não tem importância para a temática 
do texto.

(C) não há resposta para a pergunta presente 
no título. 

(D) a ligação telefônica está presente na vida 
das pessoas.

(E) respondemos e-mails com áudios porque 
nos comunicamos melhor oralmente do que 
pela escrita.

2. No segundo parágrafo do texto, a 
informação entre travessões 

(A) descreve três atitudes negativas em relação 
à ligação telefônica.

(B) é constituída por três ações que se excluem 
mutuamente.

(C) é constituída por verbos que não requerem 
um complemento.

(D) restringe o sentido do termo “ligação 
telefônica”.

(E) completa o sentido do termo “ligação 
telefônica”.

3. Assinale a alternativa que apresenta 
a reescrita adequada, sintática e 
semanticamente, para o seguinte 
excerto: “O paradoxo do grande vício 
do século XXI é que estamos presos ao 
celular, mas temos fobia das ligações 
telefônicas.”.

(A) O paradoxo do grande vício do século 
consecutivo é estarmos presos ao celular, 
mas termos fobia das ligações telefônicas.

(B) A incoerência do grande vício do século 
consecutivo é estarmos presos ao celular, 
mas ficarmos doentes sem as ligações 
telefônicas.

(C) No século XXI, é contraditório estar preso 
ao celular por ter medo das ligações 
telefônicas.

Língua Portuguesa
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(D) Temos medo das ligações telefônicas 
porque estamos presos ao celular; esse é o 
paradoxo do grande vício do século XXI.

(E) Estarmos presos ao celular, mas termos 
fobia das ligações telefônicas é a incoerência 
do grande vício do século vigente.

4. Assinale a alternativa em que a expressão 
em destaque NÃO indica circunstância 
de tempo, NÃO sendo, portanto, um 
adjunto adverbial de tempo ou uma 
oração subordinada adverbial temporal.

(A) “O paradoxo do grande vício do século XXI 
é que estamos presos ao celular [...]”.

(B) “[...] quando recebemos uma ligação, ela 
interrompe algo [...]”.

(C) “[...] simplesmente não temos vontade de 
falar nesse momento [...]”.

(D) “[...] saber de antemão qual será a duração 
do telefonema [...]”.

(E) “[...] opções com as quais podemos nos 
comunicar hoje.”.

5. Qual é a relação de sentido estabelecida 
no excerto “Não posso falar, é melhor me 
escrever”?

(A) Contraste.
(B) Causalidade.
(C) Adição.
(D) Conformidade.
(E) Finalidade.

6. Em “[...] esperávamos com alegria ou 
tolerávamos com resignação, mas nunca 
evitávamos com uma rejeição universal.”,

(A) há uma relação de oposição entre esperar 
com alegria e tolerar com resignação.

(B) a acentuação de “esperávamos”, 
“tolerávamos” e “evitávamos” se deve ao 
fato de serem verbos.

(C) não é possível identificar os sujeitos dos 
verbos presentes no excerto. 

(D) todos os verbos apresentam o mesmo 
sujeito e estão no mesmo modo.

(E) o uso da vírgula é facultativo.

7. É um sinônimo da palavra “ligação” o 
vocábulo

(A) “email”.
(B) “telefone”.
(C) “telefonema”.
(D) “celular”.
(E) “áudio de WhatsApp”.

8. A repetição de “esperamos”, em 
“Recebemos um telefonema? Não 
respondemos. Esperamos. Esperamos. 
E escrevemos: [...]”,

(A) indica que o retorno é dado depois de um 
tempo considerável após a ligação.

(B) indica que o retorno é dado imediatamente 
após a ligação. 

(C) não dá nenhum indício sobre o tempo 
transcorrido até o retorno.

(D) deveria ser eliminada, pois se trata de um 
problema de coesão.

(E) enfatiza a pouca frequência com que se 
recebem telefonemas.

9. Assinale a alternativa que apresenta 
a reescrita adequada, sintática e 
semanticamente, para o seguinte 
excerto: “ [...] ‘Você me ligou? Não posso 
falar, é melhor me escrever’.”.

(A) Você ligou-me? Não posso falar, é melhor 
eu escrever.

(B) Ligastes para mim? Não posso falar, escreve 
a mim que és melhor.

(C) Me ligou? Não posso falar, escrever é 
melhor para mim.

(D) Você ligou para mim? Não posso falar, é 
melhor que me escreva.

(E) Me ligou? Não posso falar, me escreve que 
é melhor.

10. Em relação ao excerto “Não deixe uma 
ligação rápida arruinar uma longa 
e confusa série de mensagens de 
WhatsApp”, é correto afirmar que 

(A) ele é um conselho para as pessoas não 
receberem ligações rápidas. 

(B) a palavra “rápida” caracteriza “ligação” 
enquanto as palavras “longa”, “confusa” e 
“série” caracterizam “mensagens”.

(C) ele é irônico, pois o conteúdo que se 
pretende veicular possui o significado 
contrário daquilo que é posto.

(D) ele está no modo imperativo, indicando um 
pedido para que as pessoas não diminuam 
o uso de WhatsApp.

(E) a palavra “série” está sendo utilizada com o 
mesmo significado que na frase: “A antiga 
5ª série equivale hoje ao 6º ano”.
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TEXTO II

Você é o que você se diz: a ciência do          
diálogo interno

          
          PILAR JERICÓ 

 Se você quiser variar a percepção que tem 
sobre você, precisa alterar seu diálogo interior. 
A forma como você conversa consigo mesmo 
condiciona sua capacidade de enfrentar as 
dificuldades e determina a tomada de decisões. 
A autoafirmação, ou pensar coisas positivas 
sobre nós mesmos, é uma ferramenta muito útil 
para reforçar a autoestima. Entretanto, não vale 
qualquer comentário. Já ficou comprovado que 
frases como “aguento tudo” ou “sou uma pessoa 
superagradável” não ajudam muito. Quem as 
expressa não está realmente convencido disso, 
então essas expressões podem ter efeito contrário. 
A ciência do diálogo interior nos dá pistas sobre 
as técnicas que tornam nossas autoafirmações 
eficazes: devemos imaginar futuras situações 
agradáveis e nos tratar na segunda pessoa.

Adaptado de: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/05/cien-
cia/1557083642_455016.html>. Acesso em: 25 jun. 2019.

As questões de 11 a 15 se referem ao 
texto II.

11. Em “Se você quiser variar a percepção 
que tem sobre você, precisa alterar seu 
diálogo interior.”, a relação de sentido 
que se estabelece é de

(A) condição.
(B) tempo.
(C) conclusão.
(D) concessão.
(E) contraste.

12. Em “A forma como você conversa  
consigo mesmo condiciona sua 
capacidade [...]”, o termo em destaque 
poderia ser substituído adequadamente 
por

(A) “que”.
(B) “cuja”.
(C) “onde”.
(D) “para qual”.
(E) “pela qual”.

13. Assinale a alternativa em que a palavra 
formada, assim como “autoafirmação” e 
“superagradável”, é grafada sem hífen.

(A) auto + hipnose.
(B) auto + observação.
(C) super + herói.
(D) super + requintado.
(E) super + salário.

14. De acordo com o texto, é correto         
afirmar que

(A) conversar consigo mesmo pode combater a 
depressão.

(B) a imaginação é importante no processo de 
melhora da autoestima.

(C) as pessoas que não conversam com elas 
mesmas não têm autoestima.

(D) falar consigo mesmo na primeira pessoa 
não ajuda porque isso não reflete como as 
outras pessoas falam conosco.

(E) o diálogo interior só é possível a partir de 
um diálogo exterior, no qual está presente 
uma segunda pessoa.

15. Assinale a alternativa que apresenta 
um exemplo de tratamento na segunda 
pessoa do singular.

(A) Eu sou capaz de vencer meus desafios.
(B) Juntos, nós podemos transformar o mundo.
(C) Você é forte para superar os obstáculos     

da vida.
(D) As pessoas não vão abalar minha 

autoconfiança.
(E) Sempre é possível evoluir como ser humano.
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Conhecimentos Específicos

16. O objeto da Ciência da Informação vem 
mudando ao longo dos tempos. O objeto 
não é mais a biblioteca e o livro, o centro 
de documentação e o documento, o 
museu e o objeto, mas, sim,

(A) o usuário. 
(B) as unidades informacionais. 
(C) a internet.
(D) a informação.
(E) o conceito.

17. Ao estudar a Ciência da Informação, faz-
se necessário saber que ela nasceu da 
“explosão da informação”, decorrente 
dos avanços científicos e tecnológicos 
ocasionados por qual evento histórico?

(A) Guerra Fria. 
(B) Primeira Guerra Mundial.
(C) Chegada do Homem à Lua.
(D) Guerra do Vietnã.
(E) Segunda Guerra Mundial.

18. De acordo com a NBR 10520, da ABNT, 
em uma citação direta, o uso de aspas 
simples serve para indicar

(A) supressão. 
(B) citação exclusiva.
(C) interpolação.
(D) citação no interior da citação.
(E) citação sem fonte indicada.

19. Segundo a NBR 10525, da ABNT, para a 
realização de intercâmbio de dados de 
uma publicação seriada, a Rede ISSN 
utiliza o formato padrão internacional 
especificado em qual norma?

(A) ISO 2709.
(B) ISO 1086.
(C) IEC 24764. 
(D) ISO 9001.
(E) IEC 9899.

20. A NBR 14724, da ABNT, especifica os 
princípios gerais para a elaboração 
de trabalhos acadêmicos (teses, 
dissertações e outros), visando a sua 
apresentação à instituição (banca, 
comissão examinadora de professores, 
especialistas designados e/ou outros). De 
acordo com essa norma, são elementos 
pré-textuais:

(A) índice, dedicatória e sumário.
(B) índice, errata e folha de rosto. 

(C) errata, epígrafe e sumário.
(D) dedicatória, anexo e agradecimentos.
(E) sumário, glossário e errata.

21. A NBR 6021, da ABNT, destina-se a 
orientar o processo de produção editorial 
e gráfica da publicação, no sentido de 
facilitar a sua utilização pelo usuário e 
pelos diversos segmentos relacionados 
com o tratamento e a difusão da 
informação. Dessa forma, na terceira 
capa, devem constar os seguintes 
elementos: objetivos da publicação; 
instruções editoriais para os autores; e

(A) data de publicação.
(B) indicações numéricas de volume. 
(C) título da publicação.
(D) conselho editorial.
(E) anúncios publicitários.

22. A NBR 6022, da ABNT, estabelece 
um sistema para a apresentação dos 
elementos que constituem o artigo em 
publicação periódica científica impressa. 
Com base nessa norma, assinale a 
alternativa que apresenta exemplos de 
elementos opcionais.

(A) Glossário, resumo em língua estrangeira e 
referências.

(B) Apêndice, resumo na língua do texto e 
glossário.

(C) Glossário, resumo em língua estrangeira e 
apêndice. 

(D) Glossário, apêndice e anexo.
(E) Anexo, resumo na língua do texto e 

apêndice.

23. A NBR 6023, da ABNT, destina-se a 
orientar a preparação e a compilação de 
referências. Ao elaborar uma referência, 
quando houver a inexistência de algum 
dado junto ao documento, deve-se 
utilizar outras fontes de informação, as 
quais deverão ser indicadas entre 

(A) aspas. 
(B) colchetes.
(C) chaves. 
(D) dois pontos.
(E) parênteses.
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24. Preencha a lacuna e assinale a     
alternativa correta. 
De acordo com a NBR 6027, da ABNT, a 
qual especifica os princípios gerais para 
a elaboração de sumários em qualquer 
tipo de documento, em relação a sua 
localização, essa norma orienta que, 
em monografias, o sumário deve ser 
o _______________ elemento entre os 
elementos pré-textuais.

(A) segundo 
(B) penúltimo 
(C) último 
(D) terceiro
(E) primeiro

25. A Norma 6028, da ABNT, estabelece os 
requisitos para redação e apresentação 
de resumos. Quanto à extensão dos 
resumos de trabalhos acadêmicos 
(teses, dissertações e outros) e relatórios 
técnico-científicos, esta deve ser de

(A) 50 a 100 palavras. 
(B) 150 a 500 palavras. 
(C) 100 a 660 palavras. 
(D) 150 a 350 palavras.
(E) 100 a 250 palavras.

26. A NBR 6029, da ABNT, estabelece os 
princípios gerais para a apresentação 
dos elementos que constituem o livro 
ou folheto. De acordo com essa norma, 
a estrutura de um livro ou folheto é 
constituída por partes externa e interna. 
São elementos da parte externa:

(A) sobrecapa, folhas de guarda e 
goteiras. 

(B) capa, goteira e epígrafe.
(C) sobrecapa, sumário e folhas de guarda.
(D) capa, lombada e errata.
(E) sobrecapa, epígrafe e lombada.

27. A NBR ISSO 2108 estabelece as 
especificações do Número Padrão 
Internacional de Livro (ISBN). O ISBN 
deve ser representado em forma legível 
por máquina, como um código de 
barras na publicação. Quando um ISBN 
é representado como código de barras, 
ele deve usar a simbologia de código de 
barras EAN em conformidade com qual 
norma? 

(A) ISO 8790.
(B) ISO/IEC 13251. 
(C) ISO 2972. 

(D) ISO 5807.
(E) ISO/IEC 15420.

28. Ao realizar o processo de indexação em 
uma unidade de informação, é essencial 
o bibliotecário saber que o principal 
objetivo da linguagem de indexação, 
para assuntos gerais e específicos, é 
assegurar o 

(A) controle de citação.  
(B) controle de revocação. 
(C) controle de vocabulário. 
(D) controle genérico.
(E) controle de termos.

29. A política de indexação é considerada 
um contributo efetivo para o bom 
desempenho do sistema de recuperação 
de informação. Dessa forma, a função 
da política de indexação é definir as 
variáveis que influenciam o desempenho 
de qual atividade? 

(A) Indexação. 
(B) Catalogação.
(C) Classificação. 
(D) Tesauro.
(E) Organização.

30. O bibliotecário recebe um documento, 
em uma unidade informacional, com 
a missão de realizar a indexação de 
assuntos desse documento. Com base 
no exposto, quais são as duas etapas 
principais que envolvem a indexação de 
assuntos?

(A) Tradução e observação. 
(B) Transcrição e análise conceitual. 
(C) Seleção e leitura. 
(D) Análise conceitual e tradução.
(E) Seleção e tradução.

31. O resumo é a representação sucinta, 
porém exata, do conteúdo de um 
documento. É possível enumerar muitas 
e diferentes finalidades do resumo, 
entretanto a mais importante é que os 
resumos facilitam a  

(A) catalogação. 
(B) seleção. 
(C) indexação.
(D) classificação.
(E) compilação.
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32. Em relação às linguagens documentárias, 
elas podem ser notacionais ou 
alfabéticas. Assinale a alternativa que 
apresenta um exemplo de uma linguagem 
documentária alfabética.

(A) Classificação Decimal de Dewey.
(B) Classificação Decimal Universal. 
(C) Marc21. 
(D) Classificação de Bliss.
(E) Tesauros.

33. Um novo livro é adquirido pela 
biblioteca e encaminhado para o setor 
de processamento técnico para a sua 
classificação. A obra conta a história 
de deputadas eleitas no Brasil. De 
acordo com a Classificação Decimal 
Universal: edição média em língua 
portuguesa. 2.ed., a notação adequada é

(A) 324-052-053.2(81)(091)
(B) 322-055.2(81) 
(C) 322-051-055.1(81)(091) 
(D) 324-052-055.2(81)(091)
(E) 324-051-055.1(81)(091)

34. A Classificação Decimal Universal 
possui algumas particularidades, dentre 
as quais está o fato de que a CDU é com 
base em

(A) classes. 
(B) assuntos. 
(C) temas. 
(D) representação.
(E) fatos.

35. Ao realizar a catalogação de livros 
na biblioteca, utilizando o Código de 
Catalogação Anglo-americano, 2ª edição, 
este recomenda ao bibliotecário usar 
a fonte principal de informação para 
realizar o processo de catalogação do 
livro. Essa fonte é

(A) capa do livro. 
(B) sumário. 
(C) contracapa do livro. 
(D) folha de rosto.
(E) introdução.

36. A biblioteca recebeu, por meio de  
doação, a obra Chapeuzinho Vermelho 
que está sendo catalogada com a Área do 
título e da indicação de responsabilidade 
já finalizada: “Chapeuzinho vermelho/ 
Jacob Grimm, Wilhelm Grimm; adaptado 
por:  Maria Heloisa Penteado, Nilce 
Teixeira”, restando definir qual será a 
entrada principal, conforme a AACR2. A 
partir do exposto, a entrada principal é

(A) Grimm, Jacob
(B) Penteado, Maria Heloisa
(C) Grimm, Wilhelm 
(D) Teixeira, Nilce
(E) Título

37. Ao abordar as funções administrativas 
em bibliotecas, a literatura destaca 
que há três categorias básicas, 
representadas por papéis gerenciais, os 
quais estão classificados como: papéis 
interpessoais; papéis informacionais; e 

(A) papéis centralizadores. 
(B) papéis de delegação.
(C) papéis protocolares. 
(D) papéis gestores.
(E) papéis decisórios.

38. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
O bibliotecário, ao disponibilizar o 
catálogo aos seus usuários, deve 
ter ciência que ele deverá ser um      
instrumento eficaz e efetivo que permita 
ao usuário: encontrar; _____________; 
selecionar; adquirir ou obter; 
____________ e ____________.

(A) listar / retirar / renovar 
(B) identificar / retirar / destacar 
(C) identificar / navegar / explorar
(D) listar / renovar / navegar
(E) reservar / navegar / explorar
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39. Na atualidade, a gestão de uma unidade 
de informação se dedica a assegurar 
o sucesso de um empreendimento 
coletivo. A atuação do gestor assume, 
pelo menos, duas dimensões: estratégica 
e operacional. A dimensão estratégica 
se ocupa da dinâmica das mudanças e 
das relações de troca e reciprocidade 
estabelecidas entre a unidade e a 
sociedade para a qual serve. Nessa 
dimensão, o gestor gravita em torno das 
seguintes linhas de ação: planejamento, 
marketing e

(A) articulação. 
(B) organização. 
(C) disponibilização.
(D) observação.
(E) adequação.

40. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
A organização de uma unidade de 
informação é um trabalho contínuo, com 
períodos de maior atividade durante o 
seu ciclo de funcionamento. Contudo 
há uma busca por melhores níveis de 
qualidade e produtividade, que deve 
ser uma preocupação constante. Dessa 
forma,   um conjunto de recursos 
deve ser alocado e mobilizado: 
recursos financeiros; recursos físicos; 
___________ ; recursos computacionais; 
_________________ .

(A) recursos logísticos / recursos humanos
(B) recursos informativos / recursos 

logísticos 
(C) recursos patrimoniais / recursos informativos
(D) recursos humanos / recursos patrimoniais
(E) recursos informativos / recursos humanos

41. A Disseminação Seletiva de Informação, 
ou apenas DSI, é um serviço ou uma 
publicação destinada a alertar os 
estudiosos, pesquisadores, leitores 
e clientes para a literatura publicada 
recentemente em seu campo de interesse. 
Duas das clássicas Leis de Ranganathan 
ajudam a entender a Disseminação 
Seletiva da Informação, a saber: “poupe 
o tempo do usuário” e

(A) “para cada livro, seu leitor”. 
(B) “para cada leitor, seu livro”. 
(C) “livros são para uso”.
(D) “a biblioteca á uma organização em 

crescimento”.
(E) “a biblioteca precisa de regras”.

42. Um usuário se dirige a uma biblioteca 
com uma necessidade informacional. 
Considerando o exposto, qual serviço 
que esse usuário deverá procurar na 
biblioteca para ajudar a sanar sua 
necessidade?

(A) Serviço de gestão. 
(B) Serviço de locação. 
(C) Serviço de competências. 
(D) Serviço de referência.
(E) Serviço de representação do conhecimento.

43. A biblioteca está analisando a     
substituição de seu atual software de 
gestão, pois ele não atende às suas 
necessidades. Para tanto, deseja um novo 
software que possibilite o intercâmbio 
de dados. Dessa forma, é necessário 
que o software faça uso de um protocolo 
específico de comunicação. Qual é esse 
protocolo?  

(A) Protocolo Z39.50 
(B) Protocolo Bireme 
(C) Protocolo Z39.20 
(D) Protocolo USMarc
(E) Protocolo Z39.30 

44. O bibliotecário está realizando a 
catalogação de um periódico e, ao extrair 
informações sobre a publicação seriada, 
percebe que possui um título abreviado, 
além de possuir um título diferente na 
capa. A partir disso, o bibliotecário 
precisará preencher quais campos MARC 
que representem, respectivamente, o 
título abreviado e as formas variantes do 
título?

(A) Campos 245 e 240. 
(B) Campos 243 e 246. 
(C) Campos 210 e 246. 
(D) Campos 240 e 247.
(E) Campos 210 e 245.
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45. O bibliotecário está realizando a 
catalogação de uma obra, a qual contém 
uma observação na folha de rosto 
informando que ela se destina a crianças 
de 6 a 8 anos de idade. Diante do exposto, 
o bibliotecário precisará selecionar 
qual campo MARC para registrar essa 
observação?

(A) Campo 526. 
(B) Campo 505. 
(C) Campo 530. 
(D) Campo 511.
(E) Campo 521.

46. Preencha a lacuna e assinale a     
alternativa correta.
Ao iniciar o processo de automação 
da biblioteca, em face à inexistência 
de recursos financeiros, opta-se pelo 
uso de softwares livres. O movimento 
software livre representa um movimento 
com base em quatro conceitos básicos: 
1. liberdade de executar o programa; 2. 
liberdade de estudar o funcionamento 
do programa; 3. ________________; 4. 
liberdade de aperfeiçoar o programa. 

(A) liberdade de instalar pontos de acesso
(B) liberdade de distribuir cópias 
(C) liberdade de divulgar 
(D) liberdade de navegar
(E) liberdade de utilização

47. Uma bibliografia se caracteriza pela 
sistematização de inventários sobre 
um ou vários assuntos, a qual deve 
evidenciar os seus princípios técnicos, a 
saber: verificação e planejamento. Além 
desses princípios, há outro. Qual é esse 
princípio?

(A) Probidade intelectual. 
(B) Análise.
(C) Classificação. 
(D) Criticidade.
(E) Compilação.

48. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
O gestor de uma unidade de informação 
deve trabalhar, sistematicamente,   
visando atingir objetivos e metas 
organizacionais, as quais geralmente 
estão voltadas em atender às 
necessidades dos usuários, portanto 
é preciso gerenciar planos traçados, 
recursos humanos, tarefas e recursos 
materiais, físicos e financeiros. Para 
administrar, é necessário conhecer e 
seguir as suas funções administrativas: 
planejamento; organização; ________; 
controle; _____________.

(A) direção / delegação 
(B) supervisão / contorno
(C) direção / tomada de decisão
(D) direção / supervisão
(E) delegação / tomada de decisão

49. É considerado um dos aspectos do 
marketing que pode ser aplicado com 
sucesso em bibliotecas,  pois oferece 
uma perspectiva para identificar e servir 
mais efetivamente o público desse lugar. 
A que o enunciado se refere?

(A) Conscientização. 
(B) Predileção.
(C) Segmentação. 
(D) Generalização.
(E) Propensão.

50. A Ciência da Informação não é um campo 
de estudo tão recente como seu nome 
pode sugerir. A evolução do campo 
da Ciência da Informação é marcada 
por uma sucessão de três momentos 
paradigmáticos: paradigma físico; 
paradigma cognitivo; e

(A) paradigma abstrato. 
(B) paradigma social. 
(C) paradigma psicológico. 
(D) paradigma humano.
(E) paradigma metafísico. 
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Raciocínio Lógico 

51. Sete candidatos a uma vaga em uma 
empresa (identificados pelas iniciais 
de seus nomes: A, B, C, D, E, F e G) 
foram convocados para uma dinâmica. 
Três desses candidatos já estavam 
previamente contratados, porém nenhum 
deles sabia desse fato. Havia ainda mais 
duas vagas para serem preenchidas. 
Para a primeira dinâmica proposta pela 
empresa, foi formado um grupo com 
cinco pessoas, sendo que os candidatos 
A e B não foram incluídos. Em seguida, 
foi formado um segundo grupo para 
participar da segunda dinâmica, também 
com cinco pessoas, sendo que os 
candidatos C e D não foram incluídos. 
Sabendo que os três candidatos 
previamente contratados fizeram parte 
dos dois grupos citados anteriormente, 
então as outras duas vagas poderão ser 
preenchidas pelos candidatos

(A) A e F.
(B) B e G.
(C) C e B.
(D) D e E.
(E) E e A.

52. Para obter a informação sobre a origem 

de seus funcionários, identificados pelo  

estado em que nasceram, uma empresa 

selecionou um grupo de funcionários. 

Após essa seleção, foi obtido que  das               

pessoas eram  do  estado da   Bahia,                                                                                       

 das pessoas eram do estado do Rio de  

Janeiro,   das pessoas eram do estado do 

Paraná e o restante era do estado de  Minas 

Gerais. 

Dessa forma, a fração que representa a 

quantidade de pessoas originárias do  

estado do Rio de Janeiro em relação à 

quantidade de pessoas originárias do 

estado da Bahia é igual a

(A) .

(B) .

(C) .

(D) .

(E) .
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53. No último recenseamento de um bairro 
em uma grande cidade, foram utilizadas 
folhas de sulfite, com um questionário 
impresso em cada folha, e canetas 
esferográficas para preencher os 
questionários, tal que foram utilizadas 
1000 canetas e a quantidade de folhas de 
sulfite utilizada foi o quádruplo da 
quantidade de canetas. O custo de cada 
caneta foi de R$ 2,00 e o custo de cada 
folha de sulfite foi de R$ 0,10. Em um 

novo recenseamento nesse mesmo 

bairro, ficou estipulado que serão 

utilizados  a menos de canetas e a 

metade de folhas de sulfite utilizadas 

no recenseamento anterior, mantido o 
custo de cada folha de sulfite, porém 
com um aumento de R$ 0,05 no custo de 
cada caneta. Dessa forma, a economia 
no custo total para esse novo 
recenseamento será de

(A) R$ 1.122,75.
(B) R$ 662,50.
(C) R$ 507,45.
(D) R$ 1.258,73.
(E) R$ 362,25.

54. Duas competidoras irão fazer uma 
disputa particular em uma pista circular 
de atletismo, cujo comprimento total é 
de 600 metros. Por meio de medições 
em disputas anteriores, a corredora 
Alice corre a uma velocidade de 120 
metros por minuto e a corredora Tereza 
corre a uma velocidade de 180 metros 
por minuto. Ambas correm no mesmo 
sentido da pista. Como Tereza é mais 
rápida que Alice, fica estipulado que Alice 
iniciará a corrida em um ponto da pista e 
Tereza somente entrará na competição 
no exato momento em que Alice passar 
novamente no ponto de partida, ou seja, 
quando ela completar 1 volta. Dado o 
início da prova, a quantidade de voltas 
completas que Tereza dará na pista até 
encontrar Alice no ponto de partida pela 
terceira vez será igual a

(A) 15 voltas.
(B) 6 voltas.
(C) 9 voltas.
(D) 3 voltas.
(E) 12 voltas.

55. Se não é verdade que na próxima quinta-
feira não haverá jogo de futebol e também 
não é verdade que no próximo domingo 
vai chover, então é correto afirmar que

(A) na próxima quinta-feira não haverá jogo ou 
no próximo domingo vai chover.

(B) se não houver jogo na próxima quinta-feira, 
então não vai chover no próximo domingo.

(C) se chover no próximo domingo, então não 
haverá jogo na próxima quinta-feira.

(D) ou na próxima quinta-feira haverá jogo ou 
no próximo domingo não vai chover.

(E) haverá jogo na próxima quinta-feira e não 
vai chover no próximo domingo.
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56. Comparando a agilidade de quatro rendeiras na confecção de uma toalha de mesa, sabe-se 
que Fabiana não é mais ágil que Paula, ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre 
as quatro, Larissa não é mais ágil do que Paula e é mais ágil do que duas outras rendeiras. 
Sabendo que a cada duas rendeiras as agilidades são sempre diferentes, é correto afirmar 
que

(A) Paula é a rendeira menos ágil.
(B) Larissa é mais ágil que Paula.
(C) Fabiana é mais ágil que Larissa.
(D) Paula é a rendeira mais ágil.
(E) Claudia é a rendeira menos ágil.

57. Se não é verdade que, se o carro é um Fiesta, então sua cor não é azul, é correto afirmar que
(A) o carro é um Fiesta e sua cor é azul.
(B) ou o carro não é um Fiesta ou sua cor não é azul, nunca ambos.
(C) se o carro é azul, então ele não é um Fiesta.
(D) ou o carro é um Fiesta ou o carro é azul, nunca ambos.
(E) o carro não é um Fiesta e sua cor não é azul.

58. O CNPq concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo da pesquisa 
científica e tecnológica, em universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de 
formação profissional, tanto no Brasil como no exterior.  Confira alguns valores de bolsas 
no Brasil.

Tabela de Valores de Bolsas no Brasil
Modalidade Valor (R$)

Apoio Técnico à Pesquisa 550,00
Doutorado 2.200,00
Iniciação Científica 400,00
Iniciação Científica Júnior 100,00
Iniciação Tecnológica (PIBITI) 400,00
Mestrado 1.500,00
Pós-doutorado Sênior 4.400,00
Pós-doutorado Júnior 4.100,00
Pós-doutorado Empresarial 4.100,00

Público Alvo: Jovens de ensino médio e superior, em nível de pós-graduação, interessados em atuar na pesquisa cientifica, e especialistas para atuarem 
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nas empresas e centros tecnológicos. (Disponível em: <http://cnpq.br/no-pais/>. Acesso em 28 de junho de 2019).

Considerando os dados acima e sabendo que dois jovens foram contemplados, cada 
um com uma bolsa, tal que a soma dos valores das duas bolsas está entre R$ 3.000,00 e                                    
R$ 4.000,00, então as duas bolsas concedidas foram de

(A) Iniciação Científica Júnior e Pós-doutorado Sênior.
(B) Iniciação Tecnológica (PIBITI) e Doutorado.
(C) Iniciação Científica e Pós-doutorado Empresarial.
(D) Mestrado e Doutorado.
(E) Apoio Técnico à Pesquisa e Mestrado.
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59. No site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral - 1º trimestre 2019 
(PNADC/T), foi divulgado o seguinte gráfico que indica a taxa de participação na força de 
trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) – Brasil:

PNADC/T - Taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos
ou mais de idade, na semana de referência (%) - Brasil

(Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/home/pnadct>. Acesso em: 28 de junho de 2019).

Pelas informações obtidas por meio desse gráfico, assinale a alternativa correta.
(A) A menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

ocorreu no 4º trimestre de 2017.
(B) Do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, houve um aumento na taxa de participação 

na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade. 
(C) A maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu 

no 3º trimestre de 2016.
(D) A taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade manteve-se 

constante entre o 3º e o 4º trimestre de 2017.
(E) Do 1º trimestre de 2016 até o 1º trimestre de 2019, houve uma variação de 0.9 % na taxa de 

participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade.
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60. Em um bairro de uma cidade existem 
10 casas, numeradas de 1 a 10. Duas 
pessoas visitaram algumas dessas casas, 
para divulgação de um novo produto no 
mercado. Sabe-se que a primeira pessoa 
visitou as casas de número ímpar e a 
segunda visitou as casas cuja numeração 
era um número par e divisor de 8. Dessa 
forma, as casas que NÃO foram visitadas 
foram as que possuem as respectivas 
numerações iguais a

(A) 2 e 10.
(B) 4 e 10.
(C) 6 e 10.
(D) 2 e 8.
(E) 4 e 8.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.
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INSTRUÇÕES
1. Confira seu nome, o número do seu documento e o                

número      de    sua  inscrição  na   Folha de Respostas. 
Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de 
Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. 
Preencha os campos destinados à assinatura e ao 
número de inscrição. Qualquer divergência, comunique 
ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de  
Respostas.  Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento 
da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da 
seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 
incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 
60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato 
estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente o local de aplicação, não podendo, no 
entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas. 

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, 
devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente 
preenchida e assinada. O candidato somente poderá 
levar consigo o Caderno de Questões, ao final da prova, 
se sua saída ocorrer nos 30 (trinta) minutos anteriores ao 
horário determinado para o término das provas. 

5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento 
do envelope de retorno.

6. As provas e os gabaritos preliminares 
estarão              disponíveis no site do Instituto  AOCP -                                                                                    
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação 
da prova. 

7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha 
de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Língua Portuguesa 01 a 15

COMPOSIÇÃO  DO  CADERNO 

Conhecimentos Específicos 16 a 50

Raciocínio Lógico 51 a 60

03
LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!

PROVA

Nome do Candidato  Inscrição

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

EDITAL  DE  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°02/2019
NÍVEL SUPERIOR

Fraude ou tentativa de fraude é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

ANALISTA CENSITÁRIO 



ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
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TEXTO I

O último paradoxo da vida moderna: por que 
ficamos presos ao celular, mas odiamos falar 

por telefone?

Não deixe uma ligação rápida arruinar uma longa 
e confusa série de mensagens de WhatsApp

       
          SILVIA LÓPEZ 

 Para iniciar um texto, Hemingway dizia 
a si mesmo: “Escreva a frase mais verdadeira 
que você conhece”. Neste caso, seria: a 
psicóloga Cristina Pérez, do Siquia, respondeu 
por meio de mensagens de áudio às perguntas 
que lhe enviamos por email. Essa curiosidade 
metajornalística não tem importância, não 
altera a qualidade de suas respostas, só ilustra 
a variedade e fluidez de opções com as quais 
podemos nos comunicar hoje. Recebemos um 
email? Respondemos com um áudio. Chegou um 
áudio de WhatsApp? Respondemos com um texto. 
Recebemos um telefonema? Não respondemos. 
Esperamos. Esperamos. E escrevemos: “Você 
me ligou? Não posso falar, é melhor me escrever”. 
O paradoxo do grande vício do século XXI é que 
estamos presos ao celular, mas temos fobia das 
ligações telefônicas.

 A ligação telefônica − que, até não 
muito tempo atrás, esperávamos com alegria 
ou tolerávamos com resignação, mas nunca 
evitávamos com uma rejeição universal − se 
tornou uma presença intrusiva e incômoda, 
perturbadora e tirânica, mas por quê? “Uma das 
razões é que quando recebemos uma ligação, 
ela interrompe algo que estávamos fazendo, ou 
simplesmente não temos vontade de falar nesse 
momento”, explica a psicóloga Cristina Pérez. 
“Por outro lado, também exige de nós uma 
resposta imediata, ao contrário do que ocorre 
na comunicação escrita, que nos permite pensar 
bem no que queremos dizer. E a terceira razão 
seria o fato de não poder saber de antemão qual 
será a duração do telefonema”, acrescenta.

Adaptado de: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/01/tecnolo-
gia/1559392400_168692.html>. Acesso em: 25 jun. 2019

As questões de 1 a 10 se referem ao    
texto I.

1. Assinale a alternativa que apresenta 
a reescrita adequada, sintática e 
semanticamente, para o seguinte 
excerto: “O paradoxo do grande vício 
do século XXI é que estamos presos ao 
celular, mas temos fobia das ligações 
telefônicas.”.

(A) O paradoxo do grande vício do século 
consecutivo é estarmos presos ao celular, 
mas termos fobia das ligações telefônicas.

(B) A incoerência do grande vício do século 
consecutivo é estarmos presos ao celular, 
mas ficarmos doentes sem as ligações 
telefônicas.

(C) No século XXI, é contraditório estar preso 
ao celular por ter medo das ligações 
telefônicas.

(D) Temos medo das ligações telefônicas 
porque estamos presos ao celular; esse é o 
paradoxo do grande vício do século XXI.

(E) Estarmos presos ao celular, mas termos 
fobia das ligações telefônicas é a incoerência 
do grande vício do século vigente.

2. Assinale a alternativa em que a expressão 
em destaque NÃO indica circunstância 
de tempo, NÃO sendo, portanto, um 
adjunto adverbial de tempo ou uma 
oração subordinada adverbial temporal.

(A) “O paradoxo do grande vício do século XXI 
é que estamos presos ao celular [...]”.

(B) “[...] quando recebemos uma ligação, ela 
interrompe algo [...]”.

(C) “[...] simplesmente não temos vontade de 
falar nesse momento [...]”.

(D) “[...] saber de antemão qual será a duração 
do telefonema [...]”.

(E) “[...] opções com as quais podemos nos 
comunicar hoje.”.

Língua Portuguesa
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3. Qual é a relação de sentido estabelecida 
no excerto “Não posso falar, é melhor me 
escrever”?

(A) Contraste.
(B) Causalidade.
(C) Adição.
(D) Conformidade.
(E) Finalidade.

4. Em “[...] esperávamos com alegria ou 
tolerávamos com resignação, mas nunca 
evitávamos com uma rejeição universal.”,

(A) há uma relação de oposição entre esperar 
com alegria e tolerar com resignação.

(B) a acentuação de “esperávamos”, 
“tolerávamos” e “evitávamos” se deve ao 
fato de serem verbos.

(C) não é possível identificar os sujeitos dos 
verbos presentes no excerto. 

(D) todos os verbos apresentam o mesmo 
sujeito e estão no mesmo modo.

(E) o uso da vírgula é facultativo.

5. É um sinônimo da palavra “ligação” o 
vocábulo

(A) “email”.
(B) “telefone”.
(C) “telefonema”.
(D) “celular”.
(E) “áudio de WhatsApp”.

6. A repetição de “esperamos”, em 
“Recebemos um telefonema? Não 
respondemos. Esperamos. Esperamos. 
E escrevemos: [...]”,

(A) indica que o retorno é dado depois de um 
tempo considerável após a ligação.

(B) indica que o retorno é dado imediatamente 
após a ligação. 

(C) não dá nenhum indício sobre o tempo 
transcorrido até o retorno.

(D) deveria ser eliminada, pois se trata de um 
problema de coesão.

(E) enfatiza a pouca frequência com que se 
recebem telefonemas.

7. Assinale a alternativa que apresenta 
a reescrita adequada, sintática e 
semanticamente, para o seguinte 
excerto: “ [...] ‘Você me ligou? Não posso 
falar, é melhor me escrever’.”.

(A) Você ligou-me? Não posso falar, é melhor 
eu escrever.

(B) Ligastes para mim? Não posso falar, escreve 
a mim que és melhor.

(C) Me ligou? Não posso falar, escrever é 
melhor para mim.

(D) Você ligou para mim? Não posso falar, é 
melhor que me escreva.

(E) Me ligou? Não posso falar, me escreve que 
é melhor.

8. Em relação ao excerto “Não deixe uma 
ligação rápida arruinar uma longa 
e confusa série de mensagens de 
WhatsApp”, é correto afirmar que 

(A) ele é um conselho para as pessoas não 
receberem ligações rápidas. 

(B) a palavra “rápida” caracteriza “ligação” 
enquanto as palavras “longa”, “confusa” e 
“série” caracterizam “mensagens”.

(C) ele é irônico, pois o conteúdo que se 
pretende veicular possui o significado 
contrário daquilo que é posto.

(D) ele está no modo imperativo, indicando um 
pedido para que as pessoas não diminuam 
o uso de WhatsApp.

(E) a palavra “série” está sendo utilizada com o 
mesmo significado que na frase: “A antiga 
5ª série equivale hoje ao 6º ano”.

9. De acordo com o texto, é correto afirmar 
que

(A) a autora seguiu o conselho de Hemingway.
(B) a curiosidade metajornalística citada pela 

autora não tem importância para a temática 
do texto.

(C) não há resposta para a pergunta presente 
no título. 

(D) a ligação telefônica está presente na vida 
das pessoas.

(E) respondemos e-mails com áudios porque 
nos comunicamos melhor oralmente do que 
pela escrita.

10. No segundo parágrafo do texto, a 
informação entre travessões 

(A) descreve três atitudes negativas em relação 
à ligação telefônica.

(B) é constituída por três ações que se excluem 
mutuamente.

(C) é constituída por verbos que não requerem 
um complemento.

(D) restringe o sentido do termo “ligação 
telefônica”.

(E) completa o sentido do termo “ligação 
telefônica”.
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TEXTO II

Você é o que você se diz: a ciência do          
diálogo interno

          
          PILAR JERICÓ 

 Se você quiser variar a percepção que tem 
sobre você, precisa alterar seu diálogo interior. 
A forma como você conversa consigo mesmo 
condiciona sua capacidade de enfrentar as 
dificuldades e determina a tomada de decisões. 
A autoafirmação, ou pensar coisas positivas 
sobre nós mesmos, é uma ferramenta muito útil 
para reforçar a autoestima. Entretanto, não vale 
qualquer comentário. Já ficou comprovado que 
frases como “aguento tudo” ou “sou uma pessoa 
superagradável” não ajudam muito. Quem as 
expressa não está realmente convencido disso, 
então essas expressões podem ter efeito contrário. 
A ciência do diálogo interior nos dá pistas sobre 
as técnicas que tornam nossas autoafirmações 
eficazes: devemos imaginar futuras situações 
agradáveis e nos tratar na segunda pessoa.

Adaptado de: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/05/cien-
cia/1557083642_455016.html>. Acesso em: 25 jun. 2019.

As questões de 11 a 15 se referem ao 
texto II.

11. Assinale a alternativa em que a palavra 
formada, assim como “autoafirmação” e 
“superagradável”, é grafada sem hífen.

(A) auto + hipnose.
(B) auto + observação.
(C) super + herói.
(D) super + requintado.
(E) super + salário.

12. De acordo com o texto, é correto         
afirmar que

(A) conversar consigo mesmo pode combater a 
depressão.

(B) a imaginação é importante no processo de 
melhora da autoestima.

(C) as pessoas que não conversam com elas 
mesmas não têm autoestima.

(D) falar consigo mesmo na primeira pessoa 
não ajuda porque isso não reflete como as 
outras pessoas falam conosco.

(E) o diálogo interior só é possível a partir de 
um diálogo exterior, no qual está presente 
uma segunda pessoa.

13. Assinale a alternativa que apresenta 
um exemplo de tratamento na segunda 
pessoa do singular.

(A) Eu sou capaz de vencer meus desafios.
(B) Juntos, nós podemos transformar o mundo.
(C) Você é forte para superar os obstáculos     

da vida.
(D) As pessoas não vão abalar minha 

autoconfiança.
(E) Sempre é possível evoluir como ser humano.

14. Em “Se você quiser variar a percepção 
que tem sobre você, precisa alterar seu 
diálogo interior.”, a relação de sentido 
que se estabelece é de

(A) condição.
(B) tempo.
(C) conclusão.
(D) concessão.
(E) contraste.

15. Em “A forma como você conversa  
consigo mesmo condiciona sua 
capacidade [...]”, o termo em destaque 
poderia ser substituído adequadamente 
por

(A) “que”.
(B) “cuja”.
(C) “onde”.
(D) “para qual”.
(E) “pela qual”.
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Conhecimentos Específicos

16. De acordo com a NBR 10520, da ABNT, 
em uma citação direta, o uso de aspas 
simples serve para indicar

(A) supressão. 
(B) citação exclusiva.
(C) interpolação.
(D) citação no interior da citação.
(E) citação sem fonte indicada.

17. Segundo a NBR 10525, da ABNT, para a 
realização de intercâmbio de dados de 
uma publicação seriada, a Rede ISSN 
utiliza o formato padrão internacional 
especificado em qual norma?

(A) ISO 2709.
(B) ISO 1086.
(C) IEC 24764. 
(D) ISO 9001.
(E) IEC 9899.

18. A NBR 14724, da ABNT, especifica os 
princípios gerais para a elaboração 
de trabalhos acadêmicos (teses, 
dissertações e outros), visando a sua 
apresentação à instituição (banca, 
comissão examinadora de professores, 
especialistas designados e/ou outros). De 
acordo com essa norma, são elementos 
pré-textuais:

(A) índice, dedicatória e sumário.
(B) índice, errata e folha de rosto. 
(C) errata, epígrafe e sumário.
(D) dedicatória, anexo e agradecimentos.
(E) sumário, glossário e errata.

19. A NBR 6021, da ABNT, destina-se a 
orientar o processo de produção editorial 
e gráfica da publicação, no sentido de 
facilitar a sua utilização pelo usuário e 
pelos diversos segmentos relacionados 
com o tratamento e a difusão da 
informação. Dessa forma, na terceira 
capa, devem constar os seguintes 
elementos: objetivos da publicação; 
instruções editoriais para os autores; e

(A) data de publicação.
(B) indicações numéricas de volume. 
(C) título da publicação.
(D) conselho editorial.
(E) anúncios publicitários.

20. A NBR 6022, da ABNT, estabelece 
um sistema para a apresentação dos 
elementos que constituem o artigo em 
publicação periódica científica impressa. 
Com base nessa norma, assinale a 
alternativa que apresenta exemplos de 
elementos opcionais.

(A) Glossário, resumo em língua estrangeira e 
referências.

(B) Apêndice, resumo na língua do texto e 
glossário.

(C) Glossário, resumo em língua estrangeira e 
apêndice. 

(D) Glossário, apêndice e anexo.
(E) Anexo, resumo na língua do texto e 

apêndice.

21. A NBR 6023, da ABNT, destina-se a 
orientar a preparação e a compilação de 
referências. Ao elaborar uma referência, 
quando houver a inexistência de algum 
dado junto ao documento, deve-se 
utilizar outras fontes de informação, as 
quais deverão ser indicadas entre 

(A) aspas. 
(B) colchetes.
(C) chaves. 
(D) dois pontos.
(E) parênteses.

22. Preencha a lacuna e assinale a     
alternativa correta. 
De acordo com a NBR 6027, da ABNT, a 
qual especifica os princípios gerais para 
a elaboração de sumários em qualquer 
tipo de documento, em relação a sua 
localização, essa norma orienta que, 
em monografias, o sumário deve ser 
o _______________ elemento entre os 
elementos pré-textuais.

(A) segundo 
(B) penúltimo 
(C) último 
(D) terceiro
(E) primeiro
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23. A Norma 6028, da ABNT, estabelece os 
requisitos para redação e apresentação 
de resumos. Quanto à extensão dos 
resumos de trabalhos acadêmicos 
(teses, dissertações e outros) e relatórios 
técnico-científicos, esta deve ser de

(A) 50 a 100 palavras. 
(B) 150 a 500 palavras. 
(C) 100 a 660 palavras. 
(D) 150 a 350 palavras.
(E) 100 a 250 palavras.

24. A NBR 6029, da ABNT, estabelece os 
princípios gerais para a apresentação 
dos elementos que constituem o livro 
ou folheto. De acordo com essa norma, 
a estrutura de um livro ou folheto é 
constituída por partes externa e interna. 
São elementos da parte externa:

(A) sobrecapa, folhas de guarda e 
goteiras. 

(B) capa, goteira e epígrafe.
(C) sobrecapa, sumário e folhas de guarda.
(D) capa, lombada e errata.
(E) sobrecapa, epígrafe e lombada.

25. A NBR ISSO 2108 estabelece as 
especificações do Número Padrão 
Internacional de Livro (ISBN). O ISBN 
deve ser representado em forma legível 
por máquina, como um código de 
barras na publicação. Quando um ISBN 
é representado como código de barras, 
ele deve usar a simbologia de código de 
barras EAN em conformidade com qual 
norma? 

(A) ISO 8790.
(B) ISO/IEC 13251. 
(C) ISO 2972. 
(D) ISO 5807.
(E) ISO/IEC 15420.

26. Ao realizar o processo de indexação em 
uma unidade de informação, é essencial 
o bibliotecário saber que o principal 
objetivo da linguagem de indexação, 
para assuntos gerais e específicos, é 
assegurar o 

(A) controle de citação.  
(B) controle de revocação. 
(C) controle de vocabulário. 
(D) controle genérico.
(E) controle de termos.

27. A política de indexação é considerada 
um contributo efetivo para o bom 
desempenho do sistema de recuperação 
de informação. Dessa forma, a função 
da política de indexação é definir as 
variáveis que influenciam o desempenho 
de qual atividade? 

(A) Indexação. 
(B) Catalogação.
(C) Classificação. 
(D) Tesauro.
(E) Organização.

28. O bibliotecário recebe um documento, 
em uma unidade informacional, com 
a missão de realizar a indexação de 
assuntos desse documento. Com base 
no exposto, quais são as duas etapas 
principais que envolvem a indexação de 
assuntos?

(A) Tradução e observação. 
(B) Transcrição e análise conceitual. 
(C) Seleção e leitura. 
(D) Análise conceitual e tradução.
(E) Seleção e tradução.

29. O resumo é a representação sucinta, 
porém exata, do conteúdo de um 
documento. É possível enumerar muitas 
e diferentes finalidades do resumo, 
entretanto a mais importante é que os 
resumos facilitam a  

(A) catalogação. 
(B) seleção. 
(C) indexação.
(D) classificação.
(E) compilação.

30. Em relação às linguagens documentárias, 
elas podem ser notacionais ou 
alfabéticas. Assinale a alternativa que 
apresenta um exemplo de uma linguagem 
documentária alfabética.

(A) Classificação Decimal de Dewey.
(B) Classificação Decimal Universal. 
(C) Marc21. 
(D) Classificação de Bliss.
(E) Tesauros.
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31. Um novo livro é adquirido pela 
biblioteca e encaminhado para o setor 
de processamento técnico para a sua 
classificação. A obra conta a história 
de deputadas eleitas no Brasil. De 
acordo com a Classificação Decimal 
Universal: edição média em língua 
portuguesa. 2.ed., a notação adequada é

(A) 324-052-053.2(81)(091)
(B) 322-055.2(81) 
(C) 322-051-055.1(81)(091) 
(D) 324-052-055.2(81)(091)
(E) 324-051-055.1(81)(091)

32. A Classificação Decimal Universal 
possui algumas particularidades, dentre 
as quais está o fato de que a CDU é com 
base em

(A) classes. 
(B) assuntos. 
(C) temas. 
(D) representação.
(E) fatos.

33. Ao realizar a catalogação de livros 
na biblioteca, utilizando o Código de 
Catalogação Anglo-americano, 2ª edição, 
este recomenda ao bibliotecário usar 
a fonte principal de informação para 
realizar o processo de catalogação do 
livro. Essa fonte é

(A) capa do livro. 
(B) sumário. 
(C) contracapa do livro. 
(D) folha de rosto.
(E) introdução.

34. A biblioteca recebeu, por meio de  
doação, a obra Chapeuzinho Vermelho 
que está sendo catalogada com a Área do 
título e da indicação de responsabilidade 
já finalizada: “Chapeuzinho vermelho/ 
Jacob Grimm, Wilhelm Grimm; adaptado 
por:  Maria Heloisa Penteado, Nilce 
Teixeira”, restando definir qual será a 
entrada principal, conforme a AACR2. A 
partir do exposto, a entrada principal é

(A) Grimm, Jacob
(B) Penteado, Maria Heloisa
(C) Grimm, Wilhelm 
(D) Teixeira, Nilce
(E) Título

35. Ao abordar as funções administrativas 
em bibliotecas, a literatura destaca 
que há três categorias básicas, 
representadas por papéis gerenciais, os 
quais estão classificados como: papéis 
interpessoais; papéis informacionais; e 

(A) papéis centralizadores. 
(B) papéis de delegação.
(C) papéis protocolares. 
(D) papéis gestores.
(E) papéis decisórios.

36. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
O bibliotecário, ao disponibilizar o 
catálogo aos seus usuários, deve 
ter ciência que ele deverá ser um      
instrumento eficaz e efetivo que permita 
ao usuário: encontrar; _____________; 
selecionar; adquirir ou obter; 
____________ e ____________.

(A) listar / retirar / renovar 
(B) identificar / retirar / destacar 
(C) identificar / navegar / explorar
(D) listar / renovar / navegar
(E) reservar / navegar / explorar

37. Na atualidade, a gestão de uma unidade 
de informação se dedica a assegurar 
o sucesso de um empreendimento 
coletivo. A atuação do gestor assume, 
pelo menos, duas dimensões: estratégica 
e operacional. A dimensão estratégica 
se ocupa da dinâmica das mudanças e 
das relações de troca e reciprocidade 
estabelecidas entre a unidade e a 
sociedade para a qual serve. Nessa 
dimensão, o gestor gravita em torno das 
seguintes linhas de ação: planejamento, 
marketing e

(A) articulação. 
(B) organização. 
(C) disponibilização.
(D) observação.
(E) adequação.
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38. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
A organização de uma unidade de 
informação é um trabalho contínuo, com 
períodos de maior atividade durante o 
seu ciclo de funcionamento. Contudo 
há uma busca por melhores níveis de 
qualidade e produtividade, que deve 
ser uma preocupação constante. Dessa 
forma,   um conjunto de recursos 
deve ser alocado e mobilizado: 
recursos financeiros; recursos físicos; 
___________ ; recursos computacionais; 
_________________ .

(A) recursos logísticos / recursos humanos
(B) recursos informativos / recursos 

logísticos 
(C) recursos patrimoniais / recursos informativos
(D) recursos humanos / recursos patrimoniais
(E) recursos informativos / recursos humanos

39. A Disseminação Seletiva de Informação, 
ou apenas DSI, é um serviço ou uma 
publicação destinada a alertar os 
estudiosos, pesquisadores, leitores 
e clientes para a literatura publicada 
recentemente em seu campo de interesse. 
Duas das clássicas Leis de Ranganathan 
ajudam a entender a Disseminação 
Seletiva da Informação, a saber: “poupe 
o tempo do usuário” e

(A) “para cada livro, seu leitor”. 
(B) “para cada leitor, seu livro”. 
(C) “livros são para uso”.
(D) “a biblioteca á uma organização em 

crescimento”.
(E) “a biblioteca precisa de regras”.

40. Um usuário se dirige a uma biblioteca 
com uma necessidade informacional. 
Considerando o exposto, qual serviço 
que esse usuário deverá procurar na 
biblioteca para ajudar a sanar sua 
necessidade?

(A) Serviço de gestão. 
(B) Serviço de locação. 
(C) Serviço de competências. 
(D) Serviço de referência.
(E) Serviço de representação do conhecimento.

41. A biblioteca está analisando a     
substituição de seu atual software de 
gestão, pois ele não atende às suas 
necessidades. Para tanto, deseja um novo 
software que possibilite o intercâmbio 
de dados. Dessa forma, é necessário 
que o software faça uso de um protocolo 
específico de comunicação. Qual é esse 
protocolo?  

(A) Protocolo Z39.50 
(B) Protocolo Bireme 
(C) Protocolo Z39.20 
(D) Protocolo USMarc
(E) Protocolo Z39.30 

42. O bibliotecário está realizando a 
catalogação de um periódico e, ao extrair 
informações sobre a publicação seriada, 
percebe que possui um título abreviado, 
além de possuir um título diferente na 
capa. A partir disso, o bibliotecário 
precisará preencher quais campos MARC 
que representem, respectivamente, o 
título abreviado e as formas variantes do 
título?

(A) Campos 245 e 240. 
(B) Campos 243 e 246. 
(C) Campos 210 e 246. 
(D) Campos 240 e 247.
(E) Campos 210 e 245.

43. O bibliotecário está realizando a 
catalogação de uma obra, a qual contém 
uma observação na folha de rosto 
informando que ela se destina a crianças 
de 6 a 8 anos de idade. Diante do exposto, 
o bibliotecário precisará selecionar 
qual campo MARC para registrar essa 
observação?

(A) Campo 526. 
(B) Campo 505. 
(C) Campo 530. 
(D) Campo 511.
(E) Campo 521.
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44. Preencha a lacuna e assinale a     
alternativa correta.
Ao iniciar o processo de automação 
da biblioteca, em face à inexistência 
de recursos financeiros, opta-se pelo 
uso de softwares livres. O movimento 
software livre representa um movimento 
com base em quatro conceitos básicos: 
1. liberdade de executar o programa; 2. 
liberdade de estudar o funcionamento 
do programa; 3. ________________; 4. 
liberdade de aperfeiçoar o programa. 

(A) liberdade de instalar pontos de acesso
(B) liberdade de distribuir cópias 
(C) liberdade de divulgar 
(D) liberdade de navegar
(E) liberdade de utilização

45. Uma bibliografia se caracteriza pela 
sistematização de inventários sobre 
um ou vários assuntos, a qual deve 
evidenciar os seus princípios técnicos, a 
saber: verificação e planejamento. Além 
desses princípios, há outro. Qual é esse 
princípio?

(A) Probidade intelectual. 
(B) Análise.
(C) Classificação. 
(D) Criticidade.
(E) Compilação.

46. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
O gestor de uma unidade de informação 
deve trabalhar, sistematicamente,   
visando atingir objetivos e metas 
organizacionais, as quais geralmente 
estão voltadas em atender às 
necessidades dos usuários, portanto 
é preciso gerenciar planos traçados, 
recursos humanos, tarefas e recursos 
materiais, físicos e financeiros. Para 
administrar, é necessário conhecer e 
seguir as suas funções administrativas: 
planejamento; organização; ________; 
controle; _____________.

(A) direção / delegação 
(B) supervisão / contorno
(C) direção / tomada de decisão
(D) direção / supervisão
(E) delegação / tomada de decisão

47. É considerado um dos aspectos do 
marketing que pode ser aplicado com 
sucesso em bibliotecas,  pois oferece 
uma perspectiva para identificar e servir 
mais efetivamente o público desse lugar. 
A que o enunciado se refere?

(A) Conscientização. 
(B) Predileção.
(C) Segmentação. 
(D) Generalização.
(E) Propensão.

48. A Ciência da Informação não é um campo 
de estudo tão recente como seu nome 
pode sugerir. A evolução do campo 
da Ciência da Informação é marcada 
por uma sucessão de três momentos 
paradigmáticos: paradigma físico; 
paradigma cognitivo; e

(A) paradigma abstrato. 
(B) paradigma social. 
(C) paradigma psicológico. 
(D) paradigma humano.
(E) paradigma metafísico. 

49. O objeto da Ciência da Informação vem 
mudando ao longo dos tempos. O objeto 
não é mais a biblioteca e o livro, o centro 
de documentação e o documento, o 
museu e o objeto, mas, sim,

(A) o usuário. 
(B) as unidades informacionais. 
(C) a internet.
(D) a informação.
(E) o conceito.

50. Ao estudar a Ciência da Informação, faz-
se necessário saber que ela nasceu da 
“explosão da informação”, decorrente 
dos avanços científicos e tecnológicos 
ocasionados por qual evento histórico?

(A) Guerra Fria. 
(B) Primeira Guerra Mundial.
(C) Chegada do Homem à Lua.
(D) Guerra do Vietnã.
(E) Segunda Guerra Mundial.
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Raciocínio Lógico 

51. No último recenseamento de um bairro 
em uma grande cidade, foram utilizadas 
folhas de sulfite, com um questionário 
impresso em cada folha, e canetas 
esferográficas para preencher os 
questionários, tal que foram utilizadas 
1000 canetas e a quantidade de folhas de 
sulfite utilizada foi o quádruplo da 
quantidade de canetas. O custo de cada 
caneta foi de R$ 2,00 e o custo de cada 
folha de sulfite foi de R$ 0,10. Em um 

novo recenseamento nesse mesmo 

bairro, ficou estipulado que serão 

utilizados  a menos de canetas e a 

metade de folhas de sulfite utilizadas 

no recenseamento anterior, mantido o 
custo de cada folha de sulfite, porém 
com um aumento de R$ 0,05 no custo de 
cada caneta. Dessa forma, a economia 
no custo total para esse novo 
recenseamento será de

(A) R$ 1.122,75.
(B) R$ 662,50.
(C) R$ 507,45.
(D) R$ 1.258,73.
(E) R$ 362,25.

52. Duas competidoras irão fazer uma 
disputa particular em uma pista circular 
de atletismo, cujo comprimento total é 
de 600 metros. Por meio de medições 
em disputas anteriores, a corredora 
Alice corre a uma velocidade de 120 
metros por minuto e a corredora Tereza 
corre a uma velocidade de 180 metros 
por minuto. Ambas correm no mesmo 
sentido da pista. Como Tereza é mais 
rápida que Alice, fica estipulado que Alice 
iniciará a corrida em um ponto da pista e 
Tereza somente entrará na competição 
no exato momento em que Alice passar 
novamente no ponto de partida, ou seja, 
quando ela completar 1 volta. Dado o 
início da prova, a quantidade de voltas 
completas que Tereza dará na pista até 
encontrar Alice no ponto de partida pela 
terceira vez será igual a

(A) 15 voltas.
(B) 6 voltas.
(C) 9 voltas.
(D) 3 voltas.
(E) 12 voltas.

53. Se não é verdade que na próxima quinta-
feira não haverá jogo de futebol e também 
não é verdade que no próximo domingo 
vai chover, então é correto afirmar que

(A) na próxima quinta-feira não haverá jogo ou 
no próximo domingo vai chover.

(B) se não houver jogo na próxima quinta-feira, 
então não vai chover no próximo domingo.

(C) se chover no próximo domingo, então não 
haverá jogo na próxima quinta-feira.

(D) ou na próxima quinta-feira haverá jogo ou 
no próximo domingo não vai chover.

(E) haverá jogo na próxima quinta-feira e não 
vai chover no próximo domingo.

54. Comparando a agilidade de quatro 
rendeiras na confecção de uma toalha de 
mesa, sabe-se que Fabiana não é mais 
ágil que Paula, ou Claudia ou Larissa é 
a rendeira menos ágil entre as quatro, 
Larissa não é mais ágil do que Paula e é 
mais ágil do que duas outras rendeiras. 
Sabendo que a cada duas rendeiras as 
agilidades são sempre diferentes, é 
correto afirmar que

(A) Paula é a rendeira menos ágil.
(B) Larissa é mais ágil que Paula.
(C) Fabiana é mais ágil que Larissa.
(D) Paula é a rendeira mais ágil.
(E) Claudia é a rendeira menos ágil.
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55. Se não é verdade que, se o carro é um Fiesta, então sua cor não é azul, é correto afirmar que
(A) o carro é um Fiesta e sua cor é azul.
(B) ou o carro não é um Fiesta ou sua cor não é azul, nunca ambos.
(C) se o carro é azul, então ele não é um Fiesta.
(D) ou o carro é um Fiesta ou o carro é azul, nunca ambos.
(E) o carro não é um Fiesta e sua cor não é azul.

56. O CNPq concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo da pesquisa 
científica e tecnológica, em universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de 
formação profissional, tanto no Brasil como no exterior.  Confira alguns valores de bolsas 
no Brasil.

Tabela de Valores de Bolsas no Brasil
Modalidade Valor (R$)

Apoio Técnico à Pesquisa 550,00
Doutorado 2.200,00
Iniciação Científica 400,00
Iniciação Científica Júnior 100,00
Iniciação Tecnológica (PIBITI) 400,00
Mestrado 1.500,00
Pós-doutorado Sênior 4.400,00
Pós-doutorado Júnior 4.100,00
Pós-doutorado Empresarial 4.100,00

Público Alvo: Jovens de ensino médio e superior, em nível de pós-graduação, interessados em atuar na pesquisa cientifica, e especialistas para atuarem 
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nas empresas e centros tecnológicos. (Disponível em: <http://cnpq.br/no-pais/>. Acesso em 28 de junho de 2019).

Considerando os dados acima e sabendo que dois jovens foram contemplados, cada 
um com uma bolsa, tal que a soma dos valores das duas bolsas está entre R$ 3.000,00 e                                 
R$ 4.000,00, então as duas bolsas concedidas foram de

(A) Iniciação Científica Júnior e Pós-doutorado Sênior.
(B) Iniciação Tecnológica (PIBITI) e Doutorado.
(C) Iniciação Científica e Pós-doutorado Empresarial.
(D) Mestrado e Doutorado.
(E) Apoio Técnico à Pesquisa e Mestrado.
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57. No site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral - 1º trimestre 2019 
(PNADC/T), foi divulgado o seguinte gráfico que indica a taxa de participação na força de 
trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) – Brasil:

PNADC/T - Taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos
ou mais de idade, na semana de referência (%) - Brasil

(Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/home/pnadct>. Acesso em: 28 de junho de 2019).

Pelas informações obtidas por meio desse gráfico, assinale a alternativa correta.
(A) A menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

ocorreu no 4º trimestre de 2017.
(B) Do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, houve um aumento na taxa de participação 

na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade. 
(C) A maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu 

no 3º trimestre de 2016.
(D) A taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade manteve-se 

constante entre o 3º e o 4º trimestre de 2017.
(E) Do 1º trimestre de 2016 até o 1º trimestre de 2019, houve uma variação de 0.9 % na taxa de 

participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade.

58. Em um bairro de uma cidade existem 10 casas, numeradas de 1 a 10. Duas pessoas visitaram 
algumas dessas casas, para divulgação de um novo produto no mercado. Sabe-se que 
a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar e a segunda visitou as casas cuja 
numeração era um número par e divisor de 8. Dessa forma, as casas que NÃO foram visitadas 
foram as que possuem as respectivas numerações iguais a

(A) 2 e 10.
(B) 4 e 10.
(C) 6 e 10.
(D) 2 e 8.
(E) 4 e 8.
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59. Sete candidatos a uma vaga em uma 
empresa (identificados pelas iniciais 
de seus nomes: A, B, C, D, E, F e G) 
foram convocados para uma dinâmica. 
Três desses candidatos já estavam 
previamente contratados, porém nenhum 
deles sabia desse fato. Havia ainda mais 
duas vagas para serem preenchidas. 
Para a primeira dinâmica proposta pela 
empresa, foi formado um grupo com 
cinco pessoas, sendo que os candidatos 
A e B não foram incluídos. Em seguida, 
foi formado um segundo grupo para 
participar da segunda dinâmica, também 
com cinco pessoas, sendo que os 
candidatos C e D não foram incluídos. 
Sabendo que os três candidatos 
previamente contratados fizeram parte 
dos dois grupos citados anteriormente, 
então as outras duas vagas poderão ser 
preenchidas pelos candidatos

(A) A e F.
(B) B e G.
(C) C e B.
(D) D e E.
(E) E e A.

60. Para obter a informação sobre a origem 

de seus funcionários, identificados pelo  

estado em que nasceram, uma empresa 

selecionou um grupo de funcionários. 

Após essa seleção, foi obtido que  das               

pessoas eram  do  estado da   Bahia,                                                                                       

 das pessoas eram do estado do Rio de  

Janeiro,   das pessoas eram do estado do 

Paraná e o restante era do estado de  Minas 

Gerais. 

Dessa forma, a fração que representa a 

quantidade de pessoas originárias do  

estado do Rio de Janeiro em relação à 

quantidade de pessoas originárias do 

estado da Bahia é igual a

(A) .

(B) .

(C) .

(D) .

(E) .

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.



INSTRUÇÕES
1. Confira seu nome, o número do seu documento e o                

número      de    sua  inscrição  na   Folha de Respostas. 
Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de 
Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. 
Preencha os campos destinados à assinatura e ao 
número de inscrição. Qualquer divergência, comunique 
ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de  
Respostas.  Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento 
da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da 
seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 
incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 
60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato 
estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente o local de aplicação, não podendo, no 
entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas. 

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, 
devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente 
preenchida e assinada. O candidato somente poderá 
levar consigo o Caderno de Questões, ao final da prova, 
se sua saída ocorrer nos 30 (trinta) minutos anteriores ao 
horário determinado para o término das provas. 

5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento 
do envelope de retorno.

6. As provas e os gabaritos preliminares 
estarão              disponíveis no site do Instituto  AOCP -                                                                                    
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação 
da prova. 

7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha 
de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
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TEXTO I

O último paradoxo da vida moderna: por que 
ficamos presos ao celular, mas odiamos falar 

por telefone?

Não deixe uma ligação rápida arruinar uma longa 
e confusa série de mensagens de WhatsApp

       
          SILVIA LÓPEZ 

 Para iniciar um texto, Hemingway dizia 
a si mesmo: “Escreva a frase mais verdadeira 
que você conhece”. Neste caso, seria: a 
psicóloga Cristina Pérez, do Siquia, respondeu 
por meio de mensagens de áudio às perguntas 
que lhe enviamos por email. Essa curiosidade 
metajornalística não tem importância, não 
altera a qualidade de suas respostas, só ilustra 
a variedade e fluidez de opções com as quais 
podemos nos comunicar hoje. Recebemos um 
email? Respondemos com um áudio. Chegou um 
áudio de WhatsApp? Respondemos com um texto. 
Recebemos um telefonema? Não respondemos. 
Esperamos. Esperamos. E escrevemos: “Você 
me ligou? Não posso falar, é melhor me escrever”. 
O paradoxo do grande vício do século XXI é que 
estamos presos ao celular, mas temos fobia das 
ligações telefônicas.

 A ligação telefônica − que, até não 
muito tempo atrás, esperávamos com alegria 
ou tolerávamos com resignação, mas nunca 
evitávamos com uma rejeição universal − se 
tornou uma presença intrusiva e incômoda, 
perturbadora e tirânica, mas por quê? “Uma das 
razões é que quando recebemos uma ligação, 
ela interrompe algo que estávamos fazendo, ou 
simplesmente não temos vontade de falar nesse 
momento”, explica a psicóloga Cristina Pérez. 
“Por outro lado, também exige de nós uma 
resposta imediata, ao contrário do que ocorre 
na comunicação escrita, que nos permite pensar 
bem no que queremos dizer. E a terceira razão 
seria o fato de não poder saber de antemão qual 
será a duração do telefonema”, acrescenta.

Adaptado de: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/01/tecnolo-
gia/1559392400_168692.html>. Acesso em: 25 jun. 2019

As questões de 1 a 10 se referem ao    
texto I.

1. Em “[...] esperávamos com alegria ou 
tolerávamos com resignação, mas nunca 
evitávamos com uma rejeição universal.”,

(A) há uma relação de oposição entre esperar 
com alegria e tolerar com resignação.

(B) a acentuação de “esperávamos”, 
“tolerávamos” e “evitávamos” se deve ao 
fato de serem verbos.

(C) não é possível identificar os sujeitos dos 
verbos presentes no excerto. 

(D) todos os verbos apresentam o mesmo 
sujeito e estão no mesmo modo.

(E) o uso da vírgula é facultativo.

2. É um sinônimo da palavra “ligação” o 
vocábulo

(A) “email”.
(B) “telefone”.
(C) “telefonema”.
(D) “celular”.
(E) “áudio de WhatsApp”.

3. A repetição de “esperamos”, em 
“Recebemos um telefonema? Não 
respondemos. Esperamos. Esperamos. 
E escrevemos: [...]”,

(A) indica que o retorno é dado depois de um 
tempo considerável após a ligação.

(B) indica que o retorno é dado imediatamente 
após a ligação. 

(C) não dá nenhum indício sobre o tempo 
transcorrido até o retorno.

(D) deveria ser eliminada, pois se trata de um 
problema de coesão.

(E) enfatiza a pouca frequência com que se 
recebem telefonemas.

Língua Portuguesa
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4. Assinale a alternativa que apresenta 
a reescrita adequada, sintática e 
semanticamente, para o seguinte 
excerto: “ [...] ‘Você me ligou? Não posso 
falar, é melhor me escrever’.”.

(A) Você ligou-me? Não posso falar, é melhor 
eu escrever.

(B) Ligastes para mim? Não posso falar, escreve 
a mim que és melhor.

(C) Me ligou? Não posso falar, escrever é 
melhor para mim.

(D) Você ligou para mim? Não posso falar, é 
melhor que me escreva.

(E) Me ligou? Não posso falar, me escreve que 
é melhor.

5. Em relação ao excerto “Não deixe uma 
ligação rápida arruinar uma longa 
e confusa série de mensagens de 
WhatsApp”, é correto afirmar que 

(A) ele é um conselho para as pessoas não 
receberem ligações rápidas. 

(B) a palavra “rápida” caracteriza “ligação” 
enquanto as palavras “longa”, “confusa” e 
“série” caracterizam “mensagens”.

(C) ele é irônico, pois o conteúdo que se 
pretende veicular possui o significado 
contrário daquilo que é posto.

(D) ele está no modo imperativo, indicando um 
pedido para que as pessoas não diminuam 
o uso de WhatsApp.

(E) a palavra “série” está sendo utilizada com o 
mesmo significado que na frase: “A antiga 
5ª série equivale hoje ao 6º ano”.

6. De acordo com o texto, é correto afirmar 
que

(A) a autora seguiu o conselho de Hemingway.
(B) a curiosidade metajornalística citada pela 

autora não tem importância para a temática 
do texto.

(C) não há resposta para a pergunta presente 
no título. 

(D) a ligação telefônica está presente na vida 
das pessoas.

(E) respondemos e-mails com áudios porque 
nos comunicamos melhor oralmente do que 
pela escrita.

7. No segundo parágrafo do texto, a 
informação entre travessões 

(A) descreve três atitudes negativas em relação 
à ligação telefônica.

(B) é constituída por três ações que se excluem 
mutuamente.

(C) é constituída por verbos que não requerem 
um complemento.

(D) restringe o sentido do termo “ligação 
telefônica”.

(E) completa o sentido do termo “ligação 
telefônica”.

8. Assinale a alternativa que apresenta 
a reescrita adequada, sintática e 
semanticamente, para o seguinte 
excerto: “O paradoxo do grande vício 
do século XXI é que estamos presos ao 
celular, mas temos fobia das ligações 
telefônicas.”.

(A) O paradoxo do grande vício do século 
consecutivo é estarmos presos ao celular, 
mas termos fobia das ligações telefônicas.

(B) A incoerência do grande vício do século 
consecutivo é estarmos presos ao celular, 
mas ficarmos doentes sem as ligações 
telefônicas.

(C) No século XXI, é contraditório estar preso 
ao celular por ter medo das ligações 
telefônicas.

(D) Temos medo das ligações telefônicas 
porque estamos presos ao celular; esse é o 
paradoxo do grande vício do século XXI.

(E) Estarmos presos ao celular, mas termos 
fobia das ligações telefônicas é a incoerência 
do grande vício do século vigente.

9. Assinale a alternativa em que a expressão 
em destaque NÃO indica circunstância 
de tempo, NÃO sendo, portanto, um 
adjunto adverbial de tempo ou uma 
oração subordinada adverbial temporal.

(A) “O paradoxo do grande vício do século XXI 
é que estamos presos ao celular [...]”.

(B) “[...] quando recebemos uma ligação, ela 
interrompe algo [...]”.

(C) “[...] simplesmente não temos vontade de 
falar nesse momento [...]”.

(D) “[...] saber de antemão qual será a duração 
do telefonema [...]”.

(E) “[...] opções com as quais podemos nos 
comunicar hoje.”.

10. Qual é a relação de sentido estabelecida 
no excerto “Não posso falar, é melhor me 
escrever”?

(A) Contraste.
(B) Causalidade.
(C) Adição.
(D) Conformidade.
(E) Finalidade.
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TEXTO II

Você é o que você se diz: a ciência do          
diálogo interno

          
          PILAR JERICÓ 

 Se você quiser variar a percepção que tem 
sobre você, precisa alterar seu diálogo interior. 
A forma como você conversa consigo mesmo 
condiciona sua capacidade de enfrentar as 
dificuldades e determina a tomada de decisões. 
A autoafirmação, ou pensar coisas positivas 
sobre nós mesmos, é uma ferramenta muito útil 
para reforçar a autoestima. Entretanto, não vale 
qualquer comentário. Já ficou comprovado que 
frases como “aguento tudo” ou “sou uma pessoa 
superagradável” não ajudam muito. Quem as 
expressa não está realmente convencido disso, 
então essas expressões podem ter efeito contrário. 
A ciência do diálogo interior nos dá pistas sobre 
as técnicas que tornam nossas autoafirmações 
eficazes: devemos imaginar futuras situações 
agradáveis e nos tratar na segunda pessoa.

Adaptado de: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/05/cien-
cia/1557083642_455016.html>. Acesso em: 25 jun. 2019.

As questões de 11 a 15 se referem ao 
texto II.

11. Em “Se você quiser variar a percepção 
que tem sobre você, precisa alterar seu 
diálogo interior.”, a relação de sentido 
que se estabelece é de

(A) condição.
(B) tempo.
(C) conclusão.
(D) concessão.
(E) contraste.

12. Em “A forma como você conversa  
consigo mesmo condiciona sua 
capacidade [...]”, o termo em destaque 
poderia ser substituído adequadamente 
por

(A) “que”.
(B) “cuja”.
(C) “onde”.
(D) “para qual”.
(E) “pela qual”.

13. Assinale a alternativa em que a palavra 
formada, assim como “autoafirmação” e 
“superagradável”, é grafada sem hífen.

(A) auto + hipnose.
(B) auto + observação.
(C) super + herói.
(D) super + requintado.
(E) super + salário.

14. De acordo com o texto, é correto         
afirmar que

(A) conversar consigo mesmo pode combater a 
depressão.

(B) a imaginação é importante no processo de 
melhora da autoestima.

(C) as pessoas que não conversam com elas 
mesmas não têm autoestima.

(D) falar consigo mesmo na primeira pessoa 
não ajuda porque isso não reflete como as 
outras pessoas falam conosco.

(E) o diálogo interior só é possível a partir de 
um diálogo exterior, no qual está presente 
uma segunda pessoa.

15. Assinale a alternativa que apresenta 
um exemplo de tratamento na segunda 
pessoa do singular.

(A) Eu sou capaz de vencer meus desafios.
(B) Juntos, nós podemos transformar o mundo.
(C) Você é forte para superar os obstáculos     

da vida.
(D) As pessoas não vão abalar minha 

autoconfiança.
(E) Sempre é possível evoluir como ser humano.
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Conhecimentos Específicos

16. A NBR 6021, da ABNT, destina-se a 
orientar o processo de produção editorial 
e gráfica da publicação, no sentido de 
facilitar a sua utilização pelo usuário e 
pelos diversos segmentos relacionados 
com o tratamento e a difusão da 
informação. Dessa forma, na terceira 
capa, devem constar os seguintes 
elementos: objetivos da publicação; 
instruções editoriais para os autores; e

(A) data de publicação.
(B) indicações numéricas de volume. 
(C) título da publicação.
(D) conselho editorial.
(E) anúncios publicitários.

17. A NBR 6022, da ABNT, estabelece 
um sistema para a apresentação dos 
elementos que constituem o artigo em 
publicação periódica científica impressa. 
Com base nessa norma, assinale a 
alternativa que apresenta exemplos de 
elementos opcionais.

(A) Glossário, resumo em língua estrangeira e 
referências.

(B) Apêndice, resumo na língua do texto e 
glossário.

(C) Glossário, resumo em língua estrangeira e 
apêndice. 

(D) Glossário, apêndice e anexo.
(E) Anexo, resumo na língua do texto e 

apêndice.

18. A NBR 6023, da ABNT, destina-se a 
orientar a preparação e a compilação de 
referências. Ao elaborar uma referência, 
quando houver a inexistência de algum 
dado junto ao documento, deve-se 
utilizar outras fontes de informação, as 
quais deverão ser indicadas entre 

(A) aspas. 
(B) colchetes.
(C) chaves. 
(D) dois pontos.
(E) parênteses.

19. Preencha a lacuna e assinale a     
alternativa correta. 
De acordo com a NBR 6027, da ABNT, a 
qual especifica os princípios gerais para 
a elaboração de sumários em qualquer 
tipo de documento, em relação a sua 
localização, essa norma orienta que, 
em monografias, o sumário deve ser 
o _______________ elemento entre os 
elementos pré-textuais.

(A) segundo 
(B) penúltimo 
(C) último 
(D) terceiro
(E) primeiro

20. A Norma 6028, da ABNT, estabelece os 
requisitos para redação e apresentação 
de resumos. Quanto à extensão dos 
resumos de trabalhos acadêmicos 
(teses, dissertações e outros) e relatórios 
técnico-científicos, esta deve ser de

(A) 50 a 100 palavras. 
(B) 150 a 500 palavras. 
(C) 100 a 660 palavras. 
(D) 150 a 350 palavras.
(E) 100 a 250 palavras.

21. A NBR 6029, da ABNT, estabelece os 
princípios gerais para a apresentação 
dos elementos que constituem o livro 
ou folheto. De acordo com essa norma, 
a estrutura de um livro ou folheto é 
constituída por partes externa e interna. 
São elementos da parte externa:

(A) sobrecapa, folhas de guarda e 
goteiras. 

(B) capa, goteira e epígrafe.
(C) sobrecapa, sumário e folhas de guarda.
(D) capa, lombada e errata.
(E) sobrecapa, epígrafe e lombada.
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22. A NBR ISSO 2108 estabelece as 
especificações do Número Padrão 
Internacional de Livro (ISBN). O ISBN 
deve ser representado em forma legível 
por máquina, como um código de 
barras na publicação. Quando um ISBN 
é representado como código de barras, 
ele deve usar a simbologia de código de 
barras EAN em conformidade com qual 
norma? 

(A) ISO 8790.
(B) ISO/IEC 13251. 
(C) ISO 2972. 
(D) ISO 5807.
(E) ISO/IEC 15420.

23. Ao realizar o processo de indexação em 
uma unidade de informação, é essencial 
o bibliotecário saber que o principal 
objetivo da linguagem de indexação, 
para assuntos gerais e específicos, é 
assegurar o 

(A) controle de citação.  
(B) controle de revocação. 
(C) controle de vocabulário. 
(D) controle genérico.
(E) controle de termos.

24. A política de indexação é considerada 
um contributo efetivo para o bom 
desempenho do sistema de recuperação 
de informação. Dessa forma, a função 
da política de indexação é definir as 
variáveis que influenciam o desempenho 
de qual atividade? 

(A) Indexação. 
(B) Catalogação.
(C) Classificação. 
(D) Tesauro.
(E) Organização.

25. O bibliotecário recebe um documento, 
em uma unidade informacional, com 
a missão de realizar a indexação de 
assuntos desse documento. Com base 
no exposto, quais são as duas etapas 
principais que envolvem a indexação de 
assuntos?

(A) Tradução e observação. 
(B) Transcrição e análise conceitual. 
(C) Seleção e leitura. 
(D) Análise conceitual e tradução.
(E) Seleção e tradução.

26. O resumo é a representação sucinta, 
porém exata, do conteúdo de um 
documento. É possível enumerar muitas 
e diferentes finalidades do resumo, 
entretanto a mais importante é que os 
resumos facilitam a  

(A) catalogação. 
(B) seleção. 
(C) indexação.
(D) classificação.
(E) compilação.

27. Em relação às linguagens documentárias, 
elas podem ser notacionais ou 
alfabéticas. Assinale a alternativa que 
apresenta um exemplo de uma linguagem 
documentária alfabética.

(A) Classificação Decimal de Dewey.
(B) Classificação Decimal Universal. 
(C) Marc21. 
(D) Classificação de Bliss.
(E) Tesauros.

28. Um novo livro é adquirido pela 
biblioteca e encaminhado para o setor 
de processamento técnico para a sua 
classificação. A obra conta a história 
de deputadas eleitas no Brasil. De 
acordo com a Classificação Decimal 
Universal: edição média em língua 
portuguesa. 2.ed., a notação adequada é

(A) 324-052-053.2(81)(091)
(B) 322-055.2(81) 
(C) 322-051-055.1(81)(091) 
(D) 324-052-055.2(81)(091)
(E) 324-051-055.1(81)(091)

29. A Classificação Decimal Universal 
possui algumas particularidades, dentre 
as quais está o fato de que a CDU é com 
base em

(A) classes. 
(B) assuntos. 
(C) temas. 
(D) representação.
(E) fatos.
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30. Ao realizar a catalogação de livros 
na biblioteca, utilizando o Código de 
Catalogação Anglo-americano, 2ª edição, 
este recomenda ao bibliotecário usar 
a fonte principal de informação para 
realizar o processo de catalogação do 
livro. Essa fonte é

(A) capa do livro. 
(B) sumário. 
(C) contracapa do livro. 
(D) folha de rosto.
(E) introdução.

31. A biblioteca recebeu, por meio de  
doação, a obra Chapeuzinho Vermelho 
que está sendo catalogada com a Área do 
título e da indicação de responsabilidade 
já finalizada: “Chapeuzinho vermelho/ 
Jacob Grimm, Wilhelm Grimm; adaptado 
por:  Maria Heloisa Penteado, Nilce 
Teixeira”, restando definir qual será a 
entrada principal, conforme a AACR2. A 
partir do exposto, a entrada principal é

(A) Grimm, Jacob
(B) Penteado, Maria Heloisa
(C) Grimm, Wilhelm 
(D) Teixeira, Nilce
(E) Título

32. Ao abordar as funções administrativas 
em bibliotecas, a literatura destaca 
que há três categorias básicas, 
representadas por papéis gerenciais, os 
quais estão classificados como: papéis 
interpessoais; papéis informacionais; e 

(A) papéis centralizadores. 
(B) papéis de delegação.
(C) papéis protocolares. 
(D) papéis gestores.
(E) papéis decisórios.

33. Preencha as lacunas e assinale a     
alternativa correta.
O bibliotecário, ao disponibilizar o 
catálogo aos seus usuários, deve 
ter ciência que ele deverá ser um      
instrumento eficaz e efetivo que permita 
ao usuário: encontrar; _____________; 
selecionar; adquirir ou obter; 
____________ e ____________.

(A) listar / retirar / renovar 
(B) identificar / retirar / destacar 
(C) identificar / navegar / explorar
(D) listar / renovar / navegar
(E) reservar / navegar / explorar

34. Na atualidade, a gestão de uma unidade 
de informação se dedica a assegurar 
o sucesso de um empreendimento 
coletivo. A atuação do gestor assume, 
pelo menos, duas dimensões: estratégica 
e operacional. A dimensão estratégica 
se ocupa da dinâmica das mudanças e 
das relações de troca e reciprocidade 
estabelecidas entre a unidade e a 
sociedade para a qual serve. Nessa 
dimensão, o gestor gravita em torno das 
seguintes linhas de ação: planejamento, 
marketing e

(A) articulação. 
(B) organização. 
(C) disponibilização.
(D) observação.
(E) adequação.

35. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
A organização de uma unidade de 
informação é um trabalho contínuo, com 
períodos de maior atividade durante o 
seu ciclo de funcionamento. Contudo 
há uma busca por melhores níveis de 
qualidade e produtividade, que deve 
ser uma preocupação constante. Dessa 
forma,   um conjunto de recursos 
deve ser alocado e mobilizado: 
recursos financeiros; recursos físicos; 
___________ ; recursos computacionais; 
_________________ .

(A) recursos logísticos / recursos humanos
(B) recursos informativos / recursos 

logísticos 
(C) recursos patrimoniais / recursos informativos
(D) recursos humanos / recursos patrimoniais
(E) recursos informativos / recursos humanos

36. A Disseminação Seletiva de Informação, 
ou apenas DSI, é um serviço ou uma 
publicação destinada a alertar os 
estudiosos, pesquisadores, leitores 
e clientes para a literatura publicada 
recentemente em seu campo de interesse. 
Duas das clássicas Leis de Ranganathan 
ajudam a entender a Disseminação 
Seletiva da Informação, a saber: “poupe 
o tempo do usuário” e

(A) “para cada livro, seu leitor”. 
(B) “para cada leitor, seu livro”. 
(C) “livros são para uso”.
(D) “a biblioteca á uma organização em 

crescimento”.
(E) “a biblioteca precisa de regras”.
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37. Um usuário se dirige a uma biblioteca 
com uma necessidade informacional. 
Considerando o exposto, qual serviço 
que esse usuário deverá procurar na 
biblioteca para ajudar a sanar sua 
necessidade?

(A) Serviço de gestão. 
(B) Serviço de locação. 
(C) Serviço de competências. 
(D) Serviço de referência.
(E) Serviço de representação do conhecimento.

38. A biblioteca está analisando a     
substituição de seu atual software de 
gestão, pois ele não atende às suas 
necessidades. Para tanto, deseja um novo 
software que possibilite o intercâmbio 
de dados. Dessa forma, é necessário 
que o software faça uso de um protocolo 
específico de comunicação. Qual é esse 
protocolo?  

(A) Protocolo Z39.50 
(B) Protocolo Bireme 
(C) Protocolo Z39.20 
(D) Protocolo USMarc
(E) Protocolo Z39.30 

39. O bibliotecário está realizando a 
catalogação de um periódico e, ao extrair 
informações sobre a publicação seriada, 
percebe que possui um título abreviado, 
além de possuir um título diferente na 
capa. A partir disso, o bibliotecário 
precisará preencher quais campos MARC 
que representem, respectivamente, o 
título abreviado e as formas variantes do 
título?

(A) Campos 245 e 240. 
(B) Campos 243 e 246. 
(C) Campos 210 e 246. 
(D) Campos 240 e 247.
(E) Campos 210 e 245.

40. O bibliotecário está realizando a 
catalogação de uma obra, a qual contém 
uma observação na folha de rosto 
informando que ela se destina a crianças 
de 6 a 8 anos de idade. Diante do exposto, 
o bibliotecário precisará selecionar 
qual campo MARC para registrar essa 
observação?

(A) Campo 526. 
(B) Campo 505. 
(C) Campo 530. 
(D) Campo 511.
(E) Campo 521.

41. Preencha a lacuna e assinale a     
alternativa correta.
Ao iniciar o processo de automação 
da biblioteca, em face à inexistência 
de recursos financeiros, opta-se pelo 
uso de softwares livres. O movimento 
software livre representa um movimento 
com base em quatro conceitos básicos: 
1. liberdade de executar o programa; 2. 
liberdade de estudar o funcionamento 
do programa; 3. ________________; 4. 
liberdade de aperfeiçoar o programa. 

(A) liberdade de instalar pontos de acesso
(B) liberdade de distribuir cópias 
(C) liberdade de divulgar 
(D) liberdade de navegar
(E) liberdade de utilização

42. Uma bibliografia se caracteriza pela 
sistematização de inventários sobre 
um ou vários assuntos, a qual deve 
evidenciar os seus princípios técnicos, a 
saber: verificação e planejamento. Além 
desses princípios, há outro. Qual é esse 
princípio?

(A) Probidade intelectual. 
(B) Análise.
(C) Classificação. 
(D) Criticidade.
(E) Compilação.

43. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
O gestor de uma unidade de informação 
deve trabalhar, sistematicamente,   
visando atingir objetivos e metas 
organizacionais, as quais geralmente 
estão voltadas em atender às 
necessidades dos usuários, portanto 
é preciso gerenciar planos traçados, 
recursos humanos, tarefas e recursos 
materiais, físicos e financeiros. Para 
administrar, é necessário conhecer e 
seguir as suas funções administrativas: 
planejamento; organização; ________; 
controle; _____________.

(A) direção / delegação 
(B) supervisão / contorno
(C) direção / tomada de decisão
(D) direção / supervisão
(E) delegação / tomada de decisão



9BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO

44. É considerado um dos aspectos do 
marketing que pode ser aplicado com 
sucesso em bibliotecas,  pois oferece 
uma perspectiva para identificar e servir 
mais efetivamente o público desse lugar. 
A que o enunciado se refere?

(A) Conscientização. 
(B) Predileção.
(C) Segmentação. 
(D) Generalização.
(E) Propensão.

45. A Ciência da Informação não é um campo 
de estudo tão recente como seu nome 
pode sugerir. A evolução do campo 
da Ciência da Informação é marcada 
por uma sucessão de três momentos 
paradigmáticos: paradigma físico; 
paradigma cognitivo; e

(A) paradigma abstrato. 
(B) paradigma social. 
(C) paradigma psicológico. 
(D) paradigma humano.
(E) paradigma metafísico. 

46. O objeto da Ciência da Informação vem 
mudando ao longo dos tempos. O objeto 
não é mais a biblioteca e o livro, o centro 
de documentação e o documento, o 
museu e o objeto, mas, sim,

(A) o usuário. 
(B) as unidades informacionais. 
(C) a internet.
(D) a informação.
(E) o conceito.

47. Ao estudar a Ciência da Informação, faz-
se necessário saber que ela nasceu da 
“explosão da informação”, decorrente 
dos avanços científicos e tecnológicos 
ocasionados por qual evento histórico?

(A) Guerra Fria. 
(B) Primeira Guerra Mundial.
(C) Chegada do Homem à Lua.
(D) Guerra do Vietnã.
(E) Segunda Guerra Mundial.

48. De acordo com a NBR 10520, da ABNT, 
em uma citação direta, o uso de aspas 
simples serve para indicar

(A) supressão. 
(B) citação exclusiva.
(C) interpolação.
(D) citação no interior da citação.
(E) citação sem fonte indicada.

49. Segundo a NBR 10525, da ABNT, para a 
realização de intercâmbio de dados de 
uma publicação seriada, a Rede ISSN 
utiliza o formato padrão internacional 
especificado em qual norma?

(A) ISO 2709.
(B) ISO 1086.
(C) IEC 24764. 
(D) ISO 9001.
(E) IEC 9899.

50. A NBR 14724, da ABNT, especifica os 
princípios gerais para a elaboração 
de trabalhos acadêmicos (teses, 
dissertações e outros), visando a sua 
apresentação à instituição (banca, 
comissão examinadora de professores, 
especialistas designados e/ou outros). De 
acordo com essa norma, são elementos 
pré-textuais:

(A) índice, dedicatória e sumário.
(B) índice, errata e folha de rosto. 
(C) errata, epígrafe e sumário.
(D) dedicatória, anexo e agradecimentos.
(E) sumário, glossário e errata.
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Raciocínio Lógico 

51. Comparando a agilidade de quatro rendeiras na confecção de uma toalha de mesa, sabe-se 
que Fabiana não é mais ágil que Paula, ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre 
as quatro, Larissa não é mais ágil do que Paula e é mais ágil do que duas outras rendeiras. 
Sabendo que a cada duas rendeiras as agilidades são sempre diferentes, é correto afirmar 
que

(A) Paula é a rendeira menos ágil.
(B) Larissa é mais ágil que Paula.
(C) Fabiana é mais ágil que Larissa.
(D) Paula é a rendeira mais ágil.
(E) Claudia é a rendeira menos ágil.

52. Se não é verdade que, se o carro é um Fiesta, então sua cor não é azul, é correto afirmar que
(A) o carro é um Fiesta e sua cor é azul.
(B) ou o carro não é um Fiesta ou sua cor não é azul, nunca ambos.
(C) se o carro é azul, então ele não é um Fiesta.
(D) ou o carro é um Fiesta ou o carro é azul, nunca ambos.
(E) o carro não é um Fiesta e sua cor não é azul.

53. O CNPq concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo da pesquisa 
científica e tecnológica, em universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de 
formação profissional, tanto no Brasil como no exterior.  Confira alguns valores de bolsas 
no Brasil.

Tabela de Valores de Bolsas no Brasil
Modalidade Valor (R$)

Apoio Técnico à Pesquisa 550,00
Doutorado 2.200,00
Iniciação Científica 400,00
Iniciação Científica Júnior 100,00
Iniciação Tecnológica (PIBITI) 400,00
Mestrado 1.500,00
Pós-doutorado Sênior 4.400,00
Pós-doutorado Júnior 4.100,00
Pós-doutorado Empresarial 4.100,00

Público Alvo: Jovens de ensino médio e superior, em nível de pós-graduação, interessados em atuar na pesquisa cientifica, e especialistas para atuarem 
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nas empresas e centros tecnológicos. (Disponível em: <http://cnpq.br/no-pais/>. Acesso em 28 de junho de 2019).

Considerando os dados acima e sabendo que dois jovens foram contemplados, cada 
um com uma bolsa, tal que a soma dos valores das duas bolsas está entre R$ 3.000,00 e                                  
R$ 4.000,00, então as duas bolsas concedidas foram de

(A) Iniciação Científica Júnior e Pós-doutorado Sênior.
(B) Iniciação Tecnológica (PIBITI) e Doutorado.
(C) Iniciação Científica e Pós-doutorado Empresarial.
(D) Mestrado e Doutorado.
(E) Apoio Técnico à Pesquisa e Mestrado.
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54. No site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral - 1º trimestre 2019 
(PNADC/T), foi divulgado o seguinte gráfico que indica a taxa de participação na força de 
trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) – Brasil:

PNADC/T - Taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos
ou mais de idade, na semana de referência (%) - Brasil

(Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/home/pnadct>. Acesso em: 28 de junho de 2019).

Pelas informações obtidas por meio desse gráfico, assinale a alternativa correta.
(A) A menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

ocorreu no 4º trimestre de 2017.
(B) Do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, houve um aumento na taxa de participação 

na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade. 
(C) A maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu 

no 3º trimestre de 2016.
(D) A taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade manteve-se 

constante entre o 3º e o 4º trimestre de 2017.
(E) Do 1º trimestre de 2016 até o 1º trimestre de 2019, houve uma variação de 0.9 % na taxa de 

participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade.

55. Em um bairro de uma cidade existem 10 casas, numeradas de 1 a 10. Duas pessoas visitaram 
algumas dessas casas, para divulgação de um novo produto no mercado. Sabe-se que 
a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar e a segunda visitou as casas cuja 
numeração era um número par e divisor de 8. Dessa forma, as casas que NÃO foram visitadas 
foram as que possuem as respectivas numerações iguais a

(A) 2 e 10.
(B) 4 e 10.
(C) 6 e 10.
(D) 2 e 8.
(E) 4 e 8.
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56. Sete candidatos a uma vaga em uma 
empresa (identificados pelas iniciais 
de seus nomes: A, B, C, D, E, F e G) 
foram convocados para uma dinâmica. 
Três desses candidatos já estavam 
previamente contratados, porém nenhum 
deles sabia desse fato. Havia ainda mais 
duas vagas para serem preenchidas. 
Para a primeira dinâmica proposta pela 
empresa, foi formado um grupo com 
cinco pessoas, sendo que os candidatos 
A e B não foram incluídos. Em seguida, 
foi formado um segundo grupo para 
participar da segunda dinâmica, também 
com cinco pessoas, sendo que os 
candidatos C e D não foram incluídos. 
Sabendo que os três candidatos 
previamente contratados fizeram parte 
dos dois grupos citados anteriormente, 
então as outras duas vagas poderão ser 
preenchidas pelos candidatos

(A) A e F.
(B) B e G.
(C) C e B.
(D) D e E.
(E) E e A.

57. Para obter a informação sobre a origem 

de seus funcionários, identificados pelo  

estado em que nasceram, uma empresa 

selecionou um grupo de funcionários. 

Após essa seleção, foi obtido que  das               

pessoas eram  do  estado da   Bahia,                                                                                       

 das pessoas eram do estado do Rio de  

Janeiro,   das pessoas eram do estado do 

Paraná e o restante era do estado de  Minas 

Gerais. 

Dessa forma, a fração que representa a 

quantidade de pessoas originárias do  

estado do Rio de Janeiro em relação à 

quantidade de pessoas originárias do 

estado da Bahia é igual a

(A) .

(B) .

(C) .

(D) .

(E) .

58. No último recenseamento de um bairro 
em uma grande cidade, foram utilizadas 
folhas de sulfite, com um questionário 
impresso em cada folha, e canetas 
esferográficas para preencher os 
questionários, tal que foram utilizadas 
1000 canetas e a quantidade de folhas de 
sulfite utilizada foi o quádruplo da 
quantidade de canetas. O custo de cada 
caneta foi de R$ 2,00 e o custo de cada 
folha de sulfite foi de R$ 0,10. Em um 

novo recenseamento nesse mesmo 

bairro, ficou estipulado que serão 

utilizados  a menos de canetas e a 

metade de folhas de sulfite utilizadas 

no recenseamento anterior, mantido o 
custo de cada folha de sulfite, porém 
com um aumento de R$ 0,05 no custo de 
cada caneta. Dessa forma, a economia 
no custo total para esse novo 
recenseamento será de

(A) R$ 1.122,75.
(B) R$ 662,50.
(C) R$ 507,45.
(D) R$ 1.258,73.
(E) R$ 362,25.
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59. Duas competidoras irão fazer uma disputa particular em uma pista circular de atletismo, 
cujo comprimento total é de 600 metros. Por meio de medições em disputas anteriores, 
a corredora Alice corre a uma velocidade de 120 metros por minuto e a corredora Tereza 
corre a uma velocidade de 180 metros por minuto. Ambas correm no mesmo sentido da 
pista. Como Tereza é mais rápida que Alice, fica estipulado que Alice iniciará a corrida em 
um ponto da pista e Tereza somente entrará na competição no exato momento em que Alice 
passar novamente no ponto de partida, ou seja, quando ela completar 1 volta. Dado o início 
da prova, a quantidade de voltas completas que Tereza dará na pista até encontrar Alice no 
ponto de partida pela terceira vez será igual a

(A) 15 voltas.
(B) 6 voltas.
(C) 9 voltas.
(D) 3 voltas.
(E) 12 voltas.

60. Se não é verdade que na próxima quinta-feira não haverá jogo de futebol e também não é 
verdade que no próximo domingo vai chover, então é correto afirmar que

(A) na próxima quinta-feira não haverá jogo ou no próximo domingo vai chover.
(B) se não houver jogo na próxima quinta-feira, então não vai chover no próximo domingo.
(C) se chover no próximo domingo, então não haverá jogo na próxima quinta-feira.
(D) ou na próxima quinta-feira haverá jogo ou no próximo domingo não vai chover.
(E) haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.


